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4. maijā Jelgavā parādē
soļos 500 karavīri,
izbrauks militārā tehnika

Latvijas nacionālās
periodikas vēstures
sākums pamatoti saistīts ar Jelgavu – 1822. gada 5. janvārī
mūsu pilsētā latviešu valodā
iznāca pirmais laikraksta «Latviešu Avīzes» numurs. Laikrakstu
izdeva 93 gadu garumā, līdz
1915. gada aprīlim. Avīzes idejas
autors bija Lestenes mācītājs Kārlis
Fridrihs Vatsons (1777 – 1826).
Viņš uzskatīja, ka avīze var kļūt
par dzimtbūšanas atcelšanas
reformas īstenošanas palīgu un
padomdevēju.
Attēls: Kārlis Fridrihs Vatsons
Pirmā numura ievadvārdos
K.F.Vatsons rakstīja: «Mēs gribam latviešu zināšanas vairot, dažas
ziņas no klātienes un tālienes atnesdami, dažu labu padomu dodami,
dažas gudrības uzpaudēdami, ir brīžam pasmiedamies kaut ko labu
mācīt un tā, cik spēdami, piepalīdzēt pie arāju ļaužu prāta cilāšanas
un labklāšanas. Latviešu valodu un tautu mēs no sirds mīļojam.»
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Konkursa «Atrodi Jelgavas
pilsētas svētku logo» rezultāti
Paldies 82 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās
konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas svētku logo ir
publicēti 23. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas svētku logo.
Pareizi atbildēja 55 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Jolanta Dūrēja,
Gita Strautniece, Brigita Gintere, Lita Stūrmane, Viktors Slivjuks.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Šogad 4. maija
svinības Jelgavā būs
īpašas, jo pie mums
notiks Nacionālo bruņoto
spēku militārā parāde.
Bruņotajiem spēkiem tā
jau kļuvusi par tradīciju
– katru gadu rīkot
šādu parādi kādā
no Latvijas pilsētām.
Pērn tā notika Valmierā.
Foto: Gatis Dieziņš, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs
 Sintija Čepanone

2012. gadā Nacionālie
bruņotie spēki aizsāka
jaunu tradīciju – katru
gadu kādā no Latvijas
novadiem valsts Neatkarības atjaunošanas dienā
iepazīstināt iedzīvotājus
ar bruņotajiem spēkiem,
organizējot īpašu Nacionālo bruņoto spēku
dienu. Šogad 4. maijā
– Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienā – Nacionālo bruņoto spēku
diena notiks pie mums
Jelgavā. Visas dienas garumā paredzēti dažādi
pasākumi.
Kā informē Nacionālie bruņotie
spēki, pasākumi Jelgavā sāksies
pulksten 8.30 ar dievkalpojumu
Svētās Annas baznīcā, savukārt
pulksten 10.30 pilsētas centrā – Lielajā ielā – notiks Nacionālo bruņoto
spēku, Valsts robežsardzes, Valsts
policijas, Jelgavas Pašvaldības
policijas, Jaunsardzes vienību un
tehnikas parāde.
Jāuzsver, ka parādes ģenerālmēģinājums sāksies jau pulksten 7

no rīta, bet karavīri pilsētas centrā
ieradīsies vēl agrāk – pulksten 6.30.
Līdz ar to iedzīvotājiem jārēķinās ar
pastiprinātu skaļumu pilsētas centrā jau agrā rīta stundā. Savukārt
autovadītājiem jāņem vērā, ka 4.
maijā jau no pulksten 7 pilnībā būs
slēgta satiksme Lielās ielas posmā
no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai.
Satiksme tiks atjaunota tūlīt pēc
militārās parādes beigām – aptuveni pulksten 11.30.
Parādi, kurā piedalīsies ap 500
karavīru, zemessargu, robežsargu,
policistu un jaunsargu, komandēs 1.
Zemessardzes novada komandieris
pulkvedis Jānis Gailis, to pieņems
valsts bruņotā spēka augstākais
vadonis Valsts prezidents Andris
Bērziņš, aizsardzības ministrs
Raimonds Vējonis un Nacionālo
bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube.
Parādes priekšgalā tiks nests
Latvijas armijas karogs, kuru
nesīs Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona karoga vads. Tālāk ierindā soļos 1. Zemessardzes novada
– 44., 46., 51. un 52. kājnieku un
45. nodrošinājuma bataljona –,
Sauszemes spēku kājnieku brigādes, Ādažos izvietoto ASV spēku
– 3. kājnieku divīzijas «Raider» 1.
bruņotās brigādes kaujas grupas

7. kājnieku pulka «Cottonbalers»
2. bataljona –, Gaisa spēku aviācijas bāzes, Jūras spēku flotiles,
Štāba bataljona, Mācību vadības pavēlniecības un Nacionālās
aizsardzības akadēmijas, Valsts
robežsardzes, Valsts policijas,
Jelgavas Pašvaldības policijas un
Jaunsardzes vienības.
Parādē piedalīsies arī vairāk
nekā 50 Latvijas un ASV bruņoto
spēku, Valsts robežsardzes un
Valsts policijas tehnikas vienību.
To noslēgs helikoptera pārlidojums
virs parādes norises vietas.
Pēc parādes – no pulksten 12
līdz 15 – pļavā pretim Jelgavas pilij
būs tehnikas, ieroču un ekipējuma
izstāde un paraugdemonstrējumi.
Pulksten 12 paraugdemonstrējumu «Kontrolpunkta iznīcināšana»
demonstrēs Sauszemes spēku kājnieku brigādes karavīri, bet pulksten 12.30 sāksies Zemessardzes 51.
kājnieku bataljona paraugdemonstrējums «Pretslēpņa taktika».
Savukārt pulksten 13 sāksies
Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona tuvcīņas paraugdemonstrējumi, bet pulksten 13.10
savas iemaņas rādīs Valsts policijas kinologi un viņu četrkājainie
dienesta biedri. Pulksten 13.30
viņus nomainīs kinologi no Valsts

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

robežsardzes.
Speciālo uzdevumu vienība noslēgs šo pasākumu, pulksten 14
demonstrējot lēcienus ar izpletni,
bet pulksten 14.30 – ēkas ieņemšanu un atbrīvošanu.
Tehnikas, ieroču un ekipējuma
izstādē interesenti varēs apskatīt
apvidus transportierus un bruņumašīnas, pretgaisa aizsardzības
lielgabalus un radarus, ūdenslīdēju ekipējumu, robežsardzes un
policijas aprīkojumu, kā arī iepazīt
karavīru un zemessargu ieročus un
citu militāro aprīkojumu.
Nacionālās aizsardzības akadēmijas pārstāvji iepazīstinās ar
studiju iespējām akadēmijā, kā arī
aicinās pretendentus uz Atvērto
durvju dienu, kas notiks 8. maijā
Rīgā. Savukārt Rekrutēšanas un
Jaunsardzes centrs pastāstīs jauniešiem, kā kļūt par jaunsargiem,
bet Valsts policija un Valsts robežsardze piedāvās izvēlēties policista
un robežsarga profesiju.
Pasākumu organizē Nacionālie
bruņotie spēki, Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Jelgavas pašvaldību.
4. maija svinības pulksten 17
Jelgavā noslēgsies ar koncertu
kultūras namā «Spēka dziesmas
Jelgavai».

63048800

4. maijā Nacionālo bruņoto
spēku militārās parādes
norises laikā Jelgavā tiks
ierobežota satiksme
Satiksme tiks slēgta šādos ceļu posmos:
• Lielajā ielā posmā no Akadēmijas ielas līdz Pasta ielai – no plkst.7:00
līdz 11:30;
• Lielajā ielā posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai – no
plkst.9:30 līdz 11:30;
• Uzvaras ielā posmā no Lielās ielas līdz K.Barona ielai – no plkst.9:30
līdz 11:30;
• K.Barona ielā posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai – no plkst.9:30
līdz 11:30;
• Pasta ielā posmā no K.Barona ielas līdz Lielajai ielai – no plkst.9:30
līdz 11:30;
• Akadēmijas ielā posmā no Lielās ielas līdz Driksas ielai – no plkst.9:00
līdz 11:30;
• Pulkveža Brieža ielā posmā no K.Barona ielas līdz Lielajai ielai – no
plkst.8:00 līdz 10:00.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pagalmu
labiekārtošanai
varēs saņemt
pašvaldības
līdzfinansējumu
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina pieteikšanos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas
iespējas un nodrošinātu
vides pieejamību. Pieteikumus pieņems līdz 15.
jūlijam.
Pieteikumu var iesniegt:
– personīgi Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 2. stāvā, 9.
kabinetā, pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17, piektdienās no pulksten 8 līdz
14.30, pusdienas pārtraukums no
pulksten 12 līdz 13;
– atsūtot pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», Pulkveža Oskara Kalpaka
iela 16A, Jelgava, LV-3001.
Pieteikums jāaizpilda atbilstoši
saistošo noteikumu pielikumam
«Iesnieguma veidlapa».
Pašvaldības līdzfinansējums
2015. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai ir 25 000 eiro (ar
PVN 21%).
Vienam projektam pieejamais
pašvaldības līdzfinansējums ir ne
vairāk kā 50 procenti no atbalstāmajām izmaksām: nepārsniedzot
5000 eiro darbiem, kuriem saskaņā
ar normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja; nepārsniedzot
2000 eiro darbiem, kuriem saskaņā
ar normatīvajiem aktiem jāaizpilda
paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.
Atbalstāmās izmaksas, kurām
var piešķirt līdzfinansējumu:
1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai;
2. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
3. citam piesaistītā zemesgabala
labiekārtojumam (bērnu rotaļu
laukuma, soliņu, zāliena un apstādījumu, sporta laukuma izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai);
4. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
5. būvuzraudzības veikšanai.
Darbos var iekļaut ar būvniecību
saistīto preču piegādes izmaksas.
Informāciju par pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 63084475
vai sūtot jautājumus elektroniski
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
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
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saistošie noteikumi
Jelgavā, 2015. gada 26. martā (prot.Nr.4/1)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 26. MARTA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15-9
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.2 panta piekto daļu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir
līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (turpmāk – darbi), līdzfinansēšanas apmēru un
piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kurš ir publiski pieejams
un ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
2.2. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai pašvaldība saskaņā ar šiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.3. Neatbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem nav noteiktas kā atbalstāmās, tajā skaitā būvdarbu
projektēšanas izmaksas;
2.4. Iesniedzējs – ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopības lēmumu pilnvarota persona;
2.5. Pārvaldnieks – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarota persona.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo
vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.
4. Līdzfinansējumu piešķir līdz kalendārā gada 1. decembrim budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
II LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA
5. Pašvaldības līdzfinansējums ir ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no darbu kopējām izmaksām:
5.1. nepārsniedzot 5000,00 (pieci tūkstoši) euro darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja;
5.2. nepārsniedzot 2000,00 (divi tūkstoši) euro darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāaizpilda paskaidrojuma raksts
vai apliecinājuma karte.
6. Līdzfinansējumu var piešķirt:
6.1. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
6.2. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
6.3. citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu) izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai;
6.4. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
6.5. būvuzraudzības veikšanai.
7. Saistošo noteikumu 6. punktā norādītajos darbos pieteicējs var iekļaut arī preču iegādes izmaksas.
8. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» publicē vietējā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājas lapā (www.jelgava.lv) un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājas lapā (www.pilsetsaimnieciba.lv).
9. Paziņojumā norāda:
9.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;
9.2. līdzfinansējuma apmēru.
III PRASĪBAS IESNIEDZĒJAM
10. Iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
10.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;
10.2. pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.
11. Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:
11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības, izņemot nedzīvojamās telpas, kuras ir valsts vai pašvaldības īpašumā;
11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu
īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir valsts vai pašvaldības īpašumā.
12. Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas,
var vienoties par kopīga pieteikuma iesniegšanu.
13. Pieteikumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā iesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā
persona, kura ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības procesā, tās darbība
nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju neatrodas likvidācijas procesā un kurai nav nodokļu parādu.
IV PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
14. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā par iesnieguma iesniegšanu norādītajam
beigu termiņam pašvaldībā iesniedz:
14.1. pieteikumu (pielikums);
14.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopijas;
14.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces protokola kopijas, kurā:
14.3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu,
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14.3.2. norādīti piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu apjomi un to izmaksu tāme, kas ir saskaņoti ar dzīvokļu īpašnieku
sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu personu, kā arī norādīts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos,
14.3.3. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu un slēgt līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu;
14.4. piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekta vai būvvaldē akceptēta paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes
(grafiskie dokumenti, atbilstoši MK noteikumu Nr.551 «Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu,
inženierbūvju būvnoteikumi» prasībām);
14.5. līguma, uz kā pamata izstrādāts noteikumu 14.4. punktā minētais būvprojekts, kopijas;
14.6. ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz zemesgabala, kurš nav iesniedzēja īpašumā un uz kuras iesniedzējs ir plānojis
veikt darbus, iesniegumam pievieno zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai;
14.7. ja iesniedzējs ir divas vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, pieteikumam pievieno līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistīto
zemesgabalu kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu;
14.8. plānoto izmaksu aprēķina tāmes, kuras sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1014
«Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 «Būvizmaksu noteikšanas kārtība»» pielikumiem.
15. Pieteikumu iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava,
LV-3001). Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms minētajā iestādē reģistrētais datums un laiks.
16. Pieteikumu iesniedz divos eksemplāros latviešu valodā, vienu oriģināleksemplārā un otru kopiju.
17. Pieteikumu paraksta Iesniedzējs.
18. Ja pilnvarotā persona ir juridiska persona, pieteikumu paraksta tās amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā
persona. Ja pieteikumu paraksta juridiskas personas pilnvarotā persona, kopā ar pieteikumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro
šo personu parakstīt pieteikumu.
19. Pieteikumam jāatbilst 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 «Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība».
V ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS UN PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
20. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai un tās ir paredzētas iesniegumā.
21. Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:
21.1. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. punktā minētās darbu realizācijas izmaksas;
21.2. 6.5. punktā minētās būvuzraudzības veikšanas izmaksas.
22. Pieteikumus izvērtē komisija, kuru izveido Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» un kuras sastāvā iekļauj
pašvaldības pārstāvjus.
23. Komisija vērtē pieteikumus atbilstoši noteiktumos noteiktajām prasībām.
24. Ja komisija konstatē neatbilstības atbalstāmo izmaksu aprēķinā, tā pieprasa iesniedzējam sniegt papildu dokumentus un
paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai
atsevišķas pozīcijas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.
25. Komisija veic pieteikumu izvērtēšanu, sagatavojot pieteikumu sarakstu prioritārā secībā pēc sekojoša kritērija:
25.1. iesniedzējs plāno lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu;
25.2. iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības.
26. Pieteikumi, kuri izturējuši atbilstības pārbaudi, pretendē uz Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu pēc kritērija: vismazākais
pašvaldības līdzfinansējuma apjoms uz 1 (vienu) plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.
Ja uz 1 (vienu) plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu ir norādīts vienāds līdzfinansējuma
apmērs, priekšroku dod iesniegumam, kurš pašvaldībā iesniegts agrāk.
27. Vērtējot pieteikumus, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
27.1. apstiprināt pieteikumu;
27.2. noraidīt pieteikumu.
28. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma budžeta ietvaros, ja:
28.1. iesniedzējs atsakās no iesnieguma realizācijas vai
28.2. iesniedzējs 29. punkta noteiktā kārtībā nav noslēdzis līgumu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi «Pilsētsaimniecība»
un/vai pārvaldnieka kontā nav iemaksājis naudas līdzekļus pilnā apmērā.
29. Uzaicinājums līguma noslēgšanai par daudzdzīvokļu dzīvojamai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu tiek publicēts pašvaldības interneta mājas lapā (www.jelgava.lv) un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājas
lapā (www.pilsetsaimnieciba.lv).
30. Iesniedzējam vienas nedēļas laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas ir jānoslēdz trīspusējs līgums ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādi «Pilsētsaimniecība» un pārvaldnieku.
31. Iepirkuma procedūru/tirgus izpēti par darbu veikšanu organizē pārvaldnieks, komisijas sastāvā iekļaujot pašvaldības un
iesniedzēja pārstāvi.
32. Darbus uzsāk pēc noteikumu 30. punktā minētā līguma noslēgšanas, ar nosacījumu, ka Iesniedzējs ir iemaksājis pārvaldnieka
kontā naudas līdzekļus pilnā apmērā.
33. Pašvaldības līdzfinansējums pārvaldnieka kontā tiek ieskaitīts pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta aprakstīšanas, pēc
tam, kad tas ir iesniegts Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
34. Gadījumā, ja darbu iepirkuma rezultātā izmaksas ir augstākas par darbu izmaksu tāmē norādītām, Iesniedzējs sedz sadārdzinājumu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts.
35. Pieteikumi, kas netiek atbalstīti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, jāiesniedz no jauna saskaņā ar šajos noteikumos
noteikto kārtību pēc paziņojuma vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājas lapā (www.jelgava.lv) un
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājas lapā (www.pilsetsaimnieciba.lv).

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 26. MARTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.15-9
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Informācija
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju publiski pieejamo funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansēšanas
apmēru un piešķiršanas nosacījumus. Pašvaldības līdzfinansējums ir ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti)
no darbu kopējām izmaksām: nepārsniedzot 5000,00 (pieci tūkstoši) euro darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem
aktiem nepieciešama būvatļauja; nepārsniedzot 2000,00 (divi tūkstoši) euro darbiem, kuriem saskaņā ar
normatīvajiem aktiem jāaizpilda paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte. Līdzfinansējumu var piešķirt:
brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai; apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai; citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un
apstādījumu, sporta laukumu) izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai; lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai; būvuzraudzības veikšanai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2.
punktu ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt likuma 14. panta trešā daļa nosaka,
ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošos noteikumus.
Likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.2 panta otrās daļas 5. punkts un piektā daļa nosaka,
ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, un kārtību, kādā tiek sniegta minētā
palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Ievērojot minēto, saistošie noteiktumi ir izdoti, lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanu, uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas
un nodrošinātu vides pieejamību.
3. Informācija par plānoto projekta
2015. gadā pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju publiski funkcionāli nepieciešamo
ietekmi uz pašvaldības budžetu
zemesgabalu labiekārtošanai ir 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši) euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi –
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi Projekts nerada ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
uz administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, pašvaldības darbinieki regulāri ir komunicējuši ar privātpersonām,
ar privātpersonām
māju pārvaldniekiem un ņēmuši vērā to izteiktos priekšlikumus.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr.15-9

IESNIEGUMS
Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas
_______________________________________, Jelgavā, LV-_________, dzīvokļu
īpašnieku kopība(s).
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība (norādīt kvadrātmetros):
Dzīvojamo telpu platība (norādīt kvadrātmetros):
Nedzīvojamo telpu platība (norādīt kvadrātmetros):
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitu)
Informācija par iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai)
Korespondences adrese:
PVN maksātājs (norādīt «jā» vai «nē»)
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs:
Darbu izmaksas un tā ieviešana
Plānotais īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos, ievērojot, ka īstenošanas laiks nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus):
Izmaksu aprēķins:
Iesniedzēja
Pašvaldības
Kopā
finansējums
līdzfinansējums

(norādīt summu euro) (norādīt summu euro) (norādīt summu euro)

Kopējās izmaksas:
Atbalstāmās izmaksas:
Brauktuves ietves vai stāvlaukuma izbūves,
pārbūves vai atjaunošanas izmaksas:
Apgaismojuma izbūves, pārbūves
vai atjaunošanas izmaksas:
Cita daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
piesaistītā zemesgabala izbūves,
pārbūves vai atjaunošanas izmaksas:
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūves,
pārbūves vai atjaunošanas izmaksas:			
Būvuzraudzības veikšanas izmaksas:			
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos:

ziņas

Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis

Miera ielā abos
virzienos – 50
kilometri stundā
 Sintija Čepanone

Izvērtējot satiksmes
drošību Miera ielā, no
70 līdz 50 kilometriem
stundā ierobežots
maksimāli atļautais
braukšanas ātrums
posmā no Miera ielas
rotācijas apļa līdz Lietuvas šosejai. Tādējādi
šobrīd abos virzienos
šajā Miera ielas posmā
atļautais braukšanas
ātrums ir 50 kilometri
stundā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders
informē, ka iepriekš Miera ielā
no Miera ielas rotācijas apļa līdz
Lietuvas šosejai katrā braukšanas virzienā bija atšķirīgi
maksimālā ātruma nosacījumi
un atsevišķos posmos tas bija
70 kilometri stundā. Satiksmes
kustības drošības komisijas
aprīļa sēdē nolemts maksimāli
atļauto braukšanas ātrumu noteikt 50 kilometri stundā arī 1,3
kilometrus garajam Miera ielas
posmam no rotācijas apļa līdz
Lietuvas šosejai, kur iepriekš
drīkstēja braukt, nepārsniedzot
70 kilometrus stundā.

 Ligita Vaita

Pēc vairāku gadu dīkstāves apdzīvotas tiek
telpas Lielajā ielā 17.
Jau pusgadu pie telpu
atjaunošanas strādā
vietējais uzņēmums
«Otto», kas ar šo soli
nolēmis ienākt Jelgavas centrā. Jaunajā
bistro un veikalā jau
pieņemti 16 darbinieki, bet plānots, ka nodarbināto skaits varētu pieaugt līdz 20. Tā
atvēršana paredzēta
2. maijā.
Ēka Lielajā ielā 17 ir LLU īpašums, taču pēdējos četrus gadus
šīs telpas stāvēja tukšas. Pirms
tam piecus gadus telpu nomnieks bija SIA «Polans», kas
darbojās ēdināšanas jomā, bet
iepriekš desmit gadu garumā
telpas nomāja «Lido». Kā norāda
LLU pārstāve Lana Janmere,
2010. gadā telpām bija vēl divi
nomnieki, kas tur darbojās vien
pāris mēnešu.
Nomas līgums ar SIA «Alis-B»,
kam Jelgavā pieder divi «Otto»
veikali un viens bistro, noslēgts
uz 12 gadiem. Uzņēmuma valdes
locekle Rudīte Neiberga informē,
ka lēmums par konkrēto telpu
īri galvenokārt saistīts ar diviem argumentiem – atrašanās
vietu pilsētas centrā, kā arī to
plašumu, jo 400 kvadrātmetru
telpas dos iespēju rīkot plašākus banketus, nekā tas pašlaik
iespējams bistro Helmaņa ielā.
«Mēs jau ilgi domājām par to, ka
vēlamies ienākt pilsētas centrā,
jo Pārlielupe, kur atrodas bistro,
ir diezgan klusa vieta. Šis bija ilgi

Sezonu sāk «Nameisis»;
pēc pāris nedēļām
kursēs arī kuģis «Mītava»

«Miera ielā ietve ir tikai kreisajā pusē posmā no Lietuvas
šosejas līdz Zemeņu ielai, pārējā
ielas daļā gājēji pārvietojas pa
nomali. Ielai ir divas braukšanas joslas, tā ir valsts galvenā
autoceļa A8 (E77) turpinājums
pilsētā, un pa to tranzītā virzās
smagais kravas transports. No
2010. līdz 2014. gada oktobrim
šajā ielas posmā ir noticis 21
ceļu satiksmes negadījums,»
lēmumu tur ierobežot transportlīdzekļu ātrumu pamato
«Pilsētsaimniecība».
Attiecīgās ceļa zīmes demontētas pagājušajā nedēļā, līdz ar
to Miera ielas posmā no Lietuvas šosejas līdz ceļa zīmei Nr.518
«Apdzīvotas vietas sākums
Jelgava» un pretējā virzienā
maksimāli atļautais braukšanas
ātrums ir 50 kilometri stundā.
Izskanējusi informācija, ka
jau šī gada laikā Miera ielā va Ligita Vaita
rētu tikt izvietots stacionārais
radars, taču Ceļu satiksmes
1. maijā pa Lielupes un
drošības direkcija šo informāciju
Driksas ūdeņiem atsāks
neapstiprina, norādot, ka šobrīd
kursēt liellaiva «Nameivēl tiek uzklausīti ieteikumi par
sis». Laivai šogad būs
vietām, kur būtu nepieciešams
jauna kapteine, kā arī,
izvietot radarus. Apspriesti arī
ņemot vērā pagājušās
atsevišķu ielu posmi Jelgavā,
tūrisma sezonas pieretaču tas, kur konkrēti radari
dzi, saīsināts maršruts
Jelgavā atradīsies, šobrīd vēl
par pusstundu. Savukārt
netiek komentēts.

Pēc četriem gadiem
atkal apdzīvos
bijušās «Lido» telpas
pārdomāts un izsvērts lēmums,»
stāsta R.Neiberga. Cik finanšu
līdzekļu ieguldīts telpu iekārtošanā Lielajā ielā, uzņēmēja neatklāj. «Telpu stāvoklis tiešām bija
slikts, domāju, ka tāpēc arī uzņēmēji nevēlējās tās izmantot. Nav
jau mums tik daudz uzņēmumu,
kuri ir gatavi ieguldīt naudu un
laiku telpu remontā. Mums tas
aizņēma vairāk nekā pusgadu,»
skaidro R.Neiberga.
Plānots, ka jaunais bistro
varētu sākt darbu šonedēļ, tomēr apkārtnes labiekārtošana
vēl turpināsies. «Mēs vienojāmies ar ēkas īpašnieku, ka paši
sakārtosim ēkas fasādi, taču
universitāte ļaus nomāt papildu
zemi ēkas iekšpagalmā,» stāsta
R.Neiberga. Tādējādi jau pirms
vairākiem mēnešiem LLU iekšpagalmā nojauca ilgstoši neizmantotu pagrabu, un plānots,
ka tuvākajos mēnešos «Otto»
iekšpagalmu labiekārtos. «Līdz
ar pagraba nojaukšanu vietas
pagalmā kļuvis vairāk, plānojam
to nobruģēt, lai izbūvētu autostāvvietu un vasaras sezonā arī
āra terasi,» skaidro uzņēmēja.
«Otto» paplašināšanās nozīmē
arī jaunas darba vietas jelgavniekiem, un R.Neiberga norāda,
ka jau pašlaik darbā pieņemti 16
jauni darbinieki, taču to skaitu
varētu palielināt līdz 20.
Savukārt par piedāvātajiem
pakalpojumiem R.Neiberga
stāsta, ka jaunajā «Otto» darbadienās būs pieejams bistro, kā
arī kulinārijas un konditorejas
veikals, savukārt brīvdienās
tiks plānots zviedru galds, kurā
par desmit eiro varēs ēst jebko
no piedāvājuma. «Jelgavā neko
tādu vēl nepiedāvā, pamēģināsim,» nosaka uzņēmēja.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ap maija vidu Jelgavas
ūdeņos ekskursijas piedāvās vēl viens ūdens
transports – kuģis «Mītava».

Šonedēļ uz Jelgavu jau atgādāts
«Nameisis», tas nolaists ūdenī
Driksas krastā. Pirms tūristu
uzņemšanas laivai veikta tehniskā
pārbaude un izbraukti kontrolmaršruti. «Ziemu liellaiva pavadīja
zem nojumes «Mežmalās» Pļaviņu
novadā. Laikapstākļi mūs šajā pavasarī nelutināja, tāpēc pirmoreiz
ūdenī laivu ielaidām tikai šonedēļ
Jelgavā. Izbraucām maršrutu, pār-

Šogad no 85,37 līdz 100
eiro palielināts valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas
(AES) avārijas seku likvidēšanas darbos iesaistītajiem, bet, visticamāk,
jau šī gada beigās, līdzīgi
kā barikāžu dalībniekiem,
viņiem tiks pasniegtas
pirmās piemiņas zīmes.
Pieminot Černobiļas AES avārijas 29. gadadienu, pagājušajā
nedēļā kopīgā pasākumā tikās
avārijas seku likvidēšanas darbos iesaistītie Jelgavas, Jelgavas
un Ozolnieku novada iedzīvotāji.
«Pateicoties biedrības «Latvijas
savienība «Černobiļa»» aktivitātēm,
Latvijā šobrīd nodrošināts salīdzinoši labs atbalsts AES avārijas seku
likvidācijā iesaistītajiem – Stradiņa
universitātes slimnīcas paspārnē
darbojas medicīnas centrs, kur
tiek sniegta medicīniskā palīdzība
avārijas seku likvidatoriem, valsts
sociālais pabalsts šīm personām
un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
ģimenēm šogad paaugstināts jau
līdz 100 eiro, tāpat jau šobrīd tapusi
piemiņas zīme un izstrādāts tās

Īsi
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) informē, ka 1., 3. un 4. maijā
Jelgavas pilsētas sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta, bet 2. maijā
– pēc sestdienas kustības saraksta. Savukārt 4. maijā Nacionālo
bruņoto spēku militārās parādes
norises laikā Jelgavas pilsētā tiks
ierobežota sabiedriskā transporta
kustība. Slēgtos ielu posmus skatīt
1.lpp. Militārās parādes laikā tiks
slēgtas autobusu pieturas «Centrs»
abos virzienos, «Banka» Akadēmijas
ielā, «Autoosta» Pasta ielā un «3.
pamatskola» Uzvaras ielā. Autobusi
slēgtos ielu posmus apbrauks pa
apvedceļiem. Sīkāka informācija
par izmaiņām pieejama mājas lapā
jap.lv.
 Jelgavas tirgus administrācija informē, ka pirmdien, 4. maijā, tirgus
apmeklētājiem būs slēgts.

Liellaiva «Nameisis» šonedēļ tika atvesta uz Jelgavu,
ielaista ūdenī, lai jau 1. maijā
sāktu uzņemt pasažierus.
Foto: Raitis Supe
baudījām, vai dēļi nav saplaisājuši,
vai stūre klausa, vai motors strādā
labi, vai masts kārtīgi nostiprināts...
Tagad laiva ir gatava darbam un jau
no 1. maija uzņems pasažierus,»
stāsta «Nameiša» īpašnieces SIA
«A.A. Mežmalas» izpilddirektors
Kaspars Bāliņš.
Šogad paredzēti vairāki jaunumi,
jo, izvērtējot iepriekšējā gada pieredzi, nolemts maršrutu saīsināt par
pusstundu. «Pasažieri vairākkārt
izteica viedokli, ka pusotras stundas
brauciens ir pārāk ilgs, turklāt pēdējais loks, kas ved jau aiz Pilssalā
mītošajiem savvaļas zirgiem, vairs
nav tik interesants,» paskaidro
K.Bāliņš, norādot, ka tādējādi būs
iespējams nodrošināt arī biežāku
laivas kursēšanu, jo dienā paredzēti
septiņi reisi. Pērn «Nameisis» veica
līdz pieciem reisiem dienā.
Tāpat «Nameisim» ir jauns kapteinis – rīdziniece Dace Asne, kura
pašlaik mācās gidu kursos Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā, lai papildinātu savas zināšanas
tieši par Jelgavas vēsturi. Līdz šim

viņa vadījusi dažādus kuģīšus Rīgas
ūdeņos, bet nu pārņems stāstnieka
un līdzšinējā «Nameiša» kapteiņa
Aigara Pampes pienākumus.
Kārtība, kādā iespējams izbraukt
ar «Nameisi», palikusi līdzšinējā,
un interesentiem brauciens ir
jāpiesaka pa tālruni 26161131 vai
mājas lapā www.mezmalasvikings.
lv. Ekskursija ar liellaivu pieaugušajiem maksā 8 eiro, skolēniem un
pensionāriem – 5,50 eiro; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
Minimālais braucēju skaits vienā
reisā ir seši pasažieri, bet maksimālais – 20. «Nameisis» pasažierus
uzņems Jāņa Čakstes bulvāra
laivu piestātnē starp Lielupes un
Mītavas tiltu.
Pagājušajā gadā «Nameisis» pa
Jelgavas ūdeņiem kursēja no 1.
jūlija līdz oktobra vidum un nepilnu
četru mēnešu laikā uz klāja uzņēma
vairāk nekā 1300 pasažieru.
Jāpiebilst, ka no maija vidus
Jelgavas ūdeņus «apdzīvot» plāno
vēl viens ūdens transports – kuģis
«Mītava».

Černobiļas AES avārijas seku
likvidatoriem piešķirs piemiņas zīmes
 Sintija Čepanone
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nolikums, un piemiņas zīme tiks
pasniegta personām, kuras piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas
darbos,» norāda Latvijas savienības
«Černobiļa» valdes priekšsēdētājs
Arnolds Vērzemnieks, atgādinot,
ka avārijas seku likvidēšanā no
Latvijas tika iesaistīti vairāk nekā
6000 cilvēku.
Iekšlietu ministrija informē, ka
ieteikumus kandidātu apbalvošanai
izvērtēs iekšlietu ministra apstiprināta apbalvošanas komisija. Ja
apbalvojamā persona ir mirusi,
piemiņas zīme tiks pasniegta tuviniekiem. A.Vērzemnieks lēš, ka
pirmās piemiņas zīmes varētu tikt
piešķirtas jau šī gada beigās.
Jāatgādina, ka no šī gada atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības
pabalstu piešķiršanas noteikumiem
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos iesaistītajiem,
kuri savu pamata dzīvesvietu dek-

larējuši Jelgavas pilsētā, noteikts
ikgadējs pašvaldības pabalsts 25
eiro apmērā rehabilitācijai. Lai to
saņemtu, ik gadu no 15. aprīļa līdz
15. decembrim Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9, 115. kabinetā, avārijas seku
likvidētājiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un apliecību
par Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka statusu,
jāiesniedz rakstisks iesniegums par
pabalsta piešķiršanu. «Turpmāk
šāds pabalsts avārijas likvidatoriem,
kuri deklarēti un dzīvo Jelgavā,
uz viņu iesnieguma pamata tiks
izmaksāts katru gadu,» norāda
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Irina
Bančuka, piebilstot, ka saskaņā ar
pārvaldes rīcībā esošo informāciju
šobrīd Jelgavā dzīvo 78 cilvēki, kas
savulaik bijuši iesaistīti avārijas
seku novēršanas darbos.

Paziņojums par izsoles «Nekustamā īpašuma
Pasta salā 1, Jelgavā nomas tiesības» izsludināšanu
Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 25.05.2015. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un pieteikumus iesniegt katru darba dienu Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131.
kabinetā. Darba laiks: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30. Konkursa nolikums pieejams arī portālā www.jelgava.lv.
Kontaktpersona – Māra Čaniža, tālrunis 63005508, e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.

 Attīstības finanšu institūcija
«Altum» mājokļu galvojumu
valsts atbalsta programmā ģimenēm ar bērniem piešķīrusi simto
galvojumu. Tas piešķirts «Swedbank» izsniegtam aizdevumam
ģimenei ar vienu bērnu mājokļa
iegādei Jelgavā. «Altum» sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Eglīte informē, ka mājokļa iegādei
Jelgavā ģimenēm ar bērniem šobrīd
piešķirti septiņi galvojumi. Visvairāk
galvojumu piešķirts mājokļu iegādei
Rīgā un Jūrmalā – abās pilsētās kopā
44. Jāatgādina, ka aizdevumus ar
valsts galvojumu komercbankas
piešķir kopš šā gada 15. janvāra,
kad līgumu par sadarbību programmas īstenošanā noslēdza banka
«Citadele», bet šobrīd programmā
iesaistījusies arī «Swedbank», «SEB
banka» un «Nordea» banka.

Ritma Gaidamoviča
SIA «Elas Baltic» aicina darbā

šūšanas operatorus(-es)
darbam Jelgavā.

Prasības kandidātiem:
• vēlme apgūt jaunas iemaņas un paplašināt
pašreizējo pieredzi;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, disciplinētība;
• vēlme dot savu ieguldījumu medicīniskās
tekstilrūpniecības attīstībā;
• pieredze šūšanā nav obligāta.
Mēs piedāvājam:
• godprātīgu un savlaicīgu darba samaksu;
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksu,
atvaļinājuma apmaksu u.c.);
• darbu, kam nav nepieciešamas augstas
profesionālās iemaņas, jo darba operācijas var
apgūt samērā īsā laikā;
• apmācības, darbu uzsākot;
• iespēju piedalīties jauna, draudzīga darba
kolektīva veidošanā;
• iespēju risināt transporta jautājumus nokļūšanai uz darbu un no darba;
• pavisam jaunas, gaišas darba telpas, komfortablus darba apstākļus, modernu darba aprīkojumu.
Alga: sākot no 360 EUR + piemaksa
atkarībā no darba efektivitātes.
Darba vieta: Jelgava, Atmodas iela 19, LV-3007.
Kontaktinformācija: tālrunis +371 23772550
(Anita), e-pasts ae@elas.dk.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina darbā kvalitātes kontrolieri ar
pieredzi būvniecības un kokapstrādes nozarēs.
Darba pienākumi:
• ienākošo materiālu un izejošā produkta
kvalitātes pārbaude;
• produkta kvalitātes kontrole ražošanas procesā;
• dokumentācijas izveidošana, aizpildīšana;
• produkta nodošana klientam;
• produkta atbilstības nodrošināšana.
Prasības pretendentam:
• prasme lasīt rasējumus, ražošanas dokumentācijas, specifikācijas;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «AutoCad» u.c.);
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu starptautiskā
kompānijā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
Neto darba alga – no 600 līdz 800 EUR, pamatojoties uz profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.
CV sūtīt līdz 8. maijam
pa e-pastu info@nordichomes.lv.
Darba vieta –
Ozolnieku novads, Āne, Celtnieku iela 36.
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Lielajā talkā Jelgavas jubilejas
gadā iesaistās 2350 iedzīvotāji
Ar devīzi «Pastāvēs, kas pārvērtīsies» 25. aprīlī arī Jelgavā
aizvadīta Lielā talka. Atšķirībā no citiem gadiem šogad jo
īpaši jūtams, ka mūsu pilsētā atkritumu, ko vākt, ir krietni
mazāk – pat makšķernieki esot kļuvuši apzinīgāki –, tādēļ
lielāku uzmanību var pievērst labiekārtošanas darbiem.
Šogad Lielās talkas dienā, piemēram, ierīkotas jaunas
dobes pie pieminekļa Tērvetes un Rūpniecības ielas krustojumā, sastādītas puķes pie Alunāna pieminekļa, izveidoti
jauni stādījumi vecpilsētā, vairākos daudzdzīvokļu māju
pagalmos, pie dažādām iestādēm un uzņēmumiem un
citviet. SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis uzteic jelgavniekus, norādot, ka vairākas talkas tika
aizvadītas visas nedēļas garumā, taču lielākā aktivitāte
piedzīvota tieši Lielās talkas dienā, kad vēl no paša rīta
talcinieki steidza pieteikties sakopšanas darbiem. Saskaņā ar apkopoto informāciju mūsu pilsētā Lielajā talkā
iesaistījās 2350 iedzīvotāji, kopā sakopjot un labiekārtojot
106 objektus. Kaut arī talcinieku savāktie atkritumi jau
aizvesti uz «Brakšķiem», A.Jankovskis norāda, ka arī šogad
nācies konstatēt vietas, kurās iedzīvotāji atkritumus vākuši, to iepriekš nesaskaņojot, līdz ar to šie objekti netika
iekļauti talkas atkritumu izvešanas maršrutā. Iedzīvotāji
aicināti paziņot par šādām pamanītām vietām pa tālruni
63023511, lai tiktu izvesti visi Lielajā talkā savāktie atkritumi. Talcinieki atzīst, ka viņu iesaistīšanās sakopšanas
darbos šogad ir dāvana savai pilsētai 750 gadu jubilejā.

Pēc talkas

Pie pieminekļa «Jelgavas
aizstāvjiem»
ir jauni apstādījumi
– par to gādāja biedrība
«Zemgales
Lāčplēsis» ar
domubiedriem. «Alejas
projektu»
dārznieces Lindas Holstes vadībā jaunizveidotajās divās dobēs iedēstītas četru veidu spirejas, kopumā 64, savukārt pieminekļa pakājē
– 180 atraitnītes. Biedrības vadītāja Ruta Melhere bilst, ka ideja par
apstādījumu veidošanu radās, pie šī pieminekļa pulcējoties Leģionāru
dienā, bet tās īstenošanai izvēlēta Lielās talkas diena.

Virkni jelgavnieku,
kuri vienojās Lielajā
talkā Jelgavas 750.
jubilejas gadā, apmeklēja arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
sakot paldies par
iesaistīšanos pilsētas uzpošanā. Taču
rīta cēlienā viņš pats
bija aktīvs talcinieks,
kopā ar kolēģiem sakopjot un ar jauniem
kokiem papildinot
Pēc laba darba vajag labi iestiprinā«Lediņu» teritoriju.
ties, un tā arī darīja Jelgavas TehnoTādējādi turpmāk «Lediņos» bērniem būs vēl plašākas iespējas iepazīt
loģiju vidusskolas 2. klases bērni,
dabu. «Sadarbībā ar «Latvijas valsts mežiem» iestādīti ap 20 dažādu
viņu vecāki un klases audzinātāja
koku un augu. Nu bērniem uzskatāmi varēsim parādīt, kāda izskatās
Santa Zaremba. Pērn, vēl būdami
asā egle, kāda – Sibīrijas egle; kāds izskatās āra bērzs un ar ko tas atšķipirmklasnieki, mazie uzņēmās šefību
ras no purva bērza; kāds ir parastais kadiķis un kāds – Ficera kadiķis,»
par Gulbju dīķa apkārtni, un šogad
stāsta «Jundas» pārstāvji. Zemgales mežsaimniecības izpilddirektors
neviens nebija jāskubina piedalīties
Juris Jumītis piebilst, ka ar stādiem, padomu un darbu piekrituši iesaistalkā. «Tas nu gan nav normāli, ka to
tīties, jo Jelgava ir visu Latvijas mežkopju izglītības iegūšanas centrs.
visu izmet dabā,» par savāktajiem
«Un mēs ļoti ceram, ka bērni, kuri apmeklēs «Lediņus» un iepazīs dabas
atkritumiem – riepu, krāsu bundžu,
daudzveidību, izaugs par nākamajiem mežkopjiem,» tā viņš.
papīriem un pudelēm – saka Artūrs un Markuss.
Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

Elektroenerģijas piegādes uzņēmums AS „Sadales tīkls” informē

Jelgavas un Ozolnieku novadā notiks elektrotīklā uzstādīto iekārtu pārbaudes,
iespējami īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi
Sestdien, š.g. 2. maijā, no plkst. 10.00 – 14.00 vairākas reizes īslaicīgi tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde uzņēmuma
klientiem Jelgavas un Ozolnieku novadā. Īslaicīgi pārtraukumi (līdz 5 minūtēm) būs saistīti ar apakšstacijā „RAF” uzstādīto
110 kV (kilovoltu) elektrolīniju un transformatoru automātiskās rezerves ieslēgšanās (ARI) iekārtu profilaktisko pārbaudi.
Elektroapgādes pārtraukumi iespējami šādās ielās:
Jelgavā – Akāciju, Akmeņu ceļā, Akmeņu, Alkšņu, Apiņu, Apšu, Aroniju, Austrumu, Aviācijas, Avotu, Bērzu ceļā, Biešu, Birzes, Brīvības
bulvārī, Brūkleņu, Cepļu, Cukura, Dārzkopju, Druvu, Egļu, Emburgas, Emīla Melngaiļa, Gaismas, Garozas, Ievu, Imantas, Indrānu, Institūta,
Izstādes, Jaunajā ceļā, Kadiķu ceļā, Kalnciema ceļā, Kameņu, Klijēnu, Kļavu, Kristapa Helmaņa, Kronvalda, Langervaldes, Lauksaimnieku,
Lazdu, Lāčplēša, Lielupes, Līču, Loka maģistrālē, Mazajā Rogu ceļā, Neretas, Olaines, Oļu, Paula Lejiņa, Parka, Peldu, Pērnavas, Pīlādžu,
Pļavu, Priežu, Prohorova, Pumpura, Pūpolu, Rasas, Rīgas, Robežu, Rogu ceļā, Rubeņu ceļā, Skautu, Stadiona, Strautu ceļā, Strazdu,
Teodora Grothusa, Upes ceļā, Vecajā ceļā, Veco Strēlnieku, Zāļu, Ziediņu ceļā, Ziedoņa, Zvaigžņu.
Ozolniekos – Alejas, Ceriņu, Aveņu, Avotu, Bērzu, Celtniecības, Ceriņu, Dārza, Druvenieku, Eglaines, Ezera, Iecavas, Iecavas
krastmalā, Jaunatnes, Jelgavas, Kastaņu, Klijēnu ceļā, Kļavu, Kopielā, Lapu, Lielupes, Liepu, Meliorācijas, Mika, Nākotnes, Oktobra, Parka,
Pavasara, Plēsuma, Pļavu, Puķu, Pūpolu, Rīgas, Rožu, Rubeņu, Saules, Skolas, Spartaka, Sporta, Stadiona, Upes, Viktorijas, Vītolu,
Zemgales, Ziedoņa, Zīļu, Zvaigžņu.
Jelgavas novada apdzīvotās vietās Kalnciems, Ruduļciems, Tīreļi, Valgunde, Vītoliņi.
Ozolnieku novada apdzīvotās vietās Aizupe, Āne, Brankas, Emburga, Garoza, Iecēni, Raubēni, Tetele.
Iekārtu profilaktiskā pārbaude nepieciešama, lai apakšstacijā efektīvāk varētu nodrošināt automātiskās rezerves darbību pēkšņu un
neparedzamu tehnoloģisko traucējumu gadījumā, kad elektroapgāde tiek automātiski pārslēgta un nodrošināta no cita darba kārtībā esoša
110 kV transformatora.
Lai maksimāli samazinātu elektrotīklā uzstādīto iekārtu profilaktiskās pārbaudes ietekmi uz juridisko klientu plānotajiem ražošanas
procesiem, kā arī mazinātu neērtības klientiem ikvienā mājsaimniecībā, pārbaudi uzņēmums veiks sestdienas rītā.
AS „Sadales tīkls” brīdina – elektroenerģijas piegādes pārtraukums var izraisīt īslaicīgu elektroierīču atslēgšanos (sadzīves tehnika,
datori), taču elektroierīču bojājumi šādu pārbaužu rezultātā parasti netiek novēroti.
AS „Sadales tīkls” uzsver, ka preventīvi veikta elektrotīklā uzstādīto iekārtu pārbaude ir ļoti svarīga un nepieciešama
elektroapgādes drošuma nodrošināšanai! Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām un cer uz izprotošu attieksmi
elektroapgādes traucējumu gadījumā!

Daudzdzīvokļu māju pagalms starp Lielo
un Barona ielu tika atbalstīts Lielās talkas
Pagalmu konkursā, un nu tur ierīkots
gan jauns spēļu laukums ar smilšukasti,
karuseli, šūpolēm un slīdkalniņu, kurš
gan tiks atvests maija vidū, gan arī iekārtota sava vietiņa ar soliņiem vecākiem
cilvēkiem. Pagalmu konkursam pieteica
K.Barona ielas 5 mājas vecākā Anita
Vīksna, cerot, ka labiekārtoto teritoriju
cienīs ne tikai iedzīvotāji, bet arī tie, kuri
pagalmu izmanto taisnākam ceļam, un
tie, kuri šeit pulcējas vēlos vakaros un
naktīs. «Mums te bija tāda kā smilšukaste, bet īsta rotaļu laukuma nekad
nav bijis. Toties bērnu gan ir daudz,»
saka deviņgadīgā Karīna Čerjapkina.
Kopā ar māju iedzīvotājiem pagalma
sakārtošanā iesaistījās arī Pagalmu
sakopšanas kustības atbalstītājas apdrošināšanas kompānijas «Gjensidige»
Jelgavas filiāles darbinieki ar ģimenēm.
«Šo māju iedzīvotāji mīl savu pagalmu,
mīl savu Latviju!» saka viņi.
Pirmo reizi
kopīgā talkā
vienojās bērnudārza «Lācītis» kolektīvs
– darbinieki,
vecāki un bērni –, un vadītājas aicinājumam atsaucās
ap 30 mammu un tētu.
«Ierobežota
finansējuma
apstākļos ikvienam jāmācās darīt pašam, un ir taču forši, ka savus bērnus varēsim
vest uz bērnudārzu, kura apkārtni paši esam sakopuši. Turklāt šāda
talka, kad visu izdarām saviem spēkiem, ne tikai ļauj ietaupīt līdzekļus,
bet arī saliedē vecākus un izglīto bērnus. Prieks, ka arī viņi iesaistās
sava bērnudārza sakopšanā,» saka trīsgadīgā Kristapa mamma Ieva
Ķikute, piebilstot, ka šajā reizē tiek izdarītas tās lietas, kas «krīt acīs»,
piemēram, izlīdzināta zeme dārziņa teritorijā. «Lācīša» vadītāja Sandra
Nāckalne, priecājoties, ka ideja guvusi lielu atbalstu, spriež, ka turpmāk
kopīga talkošana varētu kļūt par iestādes tradīciju.
Netālu no mājas esošajā teritorijā starp
Ganību ielu un Dobeles šoseju jelgavnieks
Kaspars Zihmanis talku
organizēja jau piekto
gadu. «Jāatzīst, šogad
atkritumu ir krietni mazāk un, kas būtiski,
ievērojami mazāk ir
PET pudeļu. Domāju,
tas tāpēc, ka Jelgavā,
Ganību ielas laukumā,
šīs pudeles var nodot par vienu centu, un tā ir ļoti gudra pilsētas
politika, kā mazināt atkritumus,» spriež Kaspars, kurš talkoja kopā ar
ģimeni – sievu Daci un bērniem Dārtu Henrieti un Helmutu. Savukārt
jau trešo gadu Kaspara ideju par šīs teritorijas sakopšanu atbalsta arī
Atmodas ielas iedzīvotāja Inga Ivanāne ar bērniem Ralfu un Lindu
(attēlā). «Biju palaidusi garām, ka Kaspars pieteicis talku, taču domāju
– nevar būt, ka šogad viņš nestrādās, tāpēc nācu tik šurp!» saka Inga,
atklājot, ka viņai šogad ir divas Lielās talkas, jo jāatbalsta arī meitas
bērnudārza «Lācītis» iniciatīva.
Pamatīgs «loms» Lielās talkas dienā trāpījās zemūdens
makšķerniekiem Igoram,
Mihailam, Aleksandram un
diviem Dmitrijiem, kuri šoreiz Airēšanas bāzē Pils salā
zem ūdens makšķerēja nevis
zivis, bet atkritumus. Jau pirmajā pusstundā no Lielupes
tika izvilktas vairākas mašīnas riepas un citi atkritumi.
«Sociālajos tīklos pamanīju,
ka, piemēram, Rīgā jau sen
cilvēki, kurus vieno kopīgas
intereses, rīko šādas akcijas. Domāju – kāpēc mēs ko tādu nevarētu
sarīkot arī savā dzimtajā pilsētā Jelgavā?! Iepriekš neko tādu nebijām
darījuši, lai gan, zem ūdens makšķerējot, visādus atkritumus esam
redzējuši. Tad nu apvienojāmies, lai kopā iztīrītu kaut gabaliņu Lielupes
gultnes,» stāsta Mihails. Igors piebilst, ka zemūdens makšķerēšanas
sezona sāksies 1. maijā – šogad šis process, ņemot vērā, ka vismaz daļa
atkritumu no ūdens būs izvākti, noteikti būs patīkamāks.
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Raitis Supe
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«Ķepas» noliek pilnvaras

Noskaidroti Jelgavas čempioni basketbolā
– čempionu titulu sīvā cīņā ieguva «Doks»,
ar 63:57 pārspējot komandu «Ķepas»,
kas līdz šim pilsētas basketbola čempionu
titulu bija spējusi nosargāt četrus gadus
pēc kārtas. Par Jelgavas čempioniem kļuva
Kristers Tomass, Kaspars Neimanis, Kaspars
Kalniņš, Roberts Strazdiņš, Elvijs Pētersons, Pauls Zukuls, Kristaps Vereščagins,
Armands Seņkāns, Artūrs Kramiņš, Klāvs
Eglītis, Rolands Vereščagins un Jānis Šolis.
Cīņā par 3. vietu laukumā tikās «Ekskursija.
lv» un «Olaine». Rezultāts – 83:76 par labu
«Ekskursijai.lv». Savukārt «mazo» zeltu
izcīnīja komanda «Valauto», kas ar 97:95
pieveica komandu «Jelgavas krekli/Peri»,
«mazā» bronza komandai «RC Būvnieks»,
ar 92:87 pieveicot «Vilkus».

Airēšanas oficiālā
sezona sākas un
beidzas Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

1. maijā Jelgavā jau ierasti
notiks pirmās šī gada airēšanas sacensības – Pavasara
kauss, Latvijas un Baltijas
čempionāts garajās distancēs un Aleksandra Avdejeva
balvas izcīņa smaiļošanā un
kanoe airēšanā. «Tās būs
ne vien pirmās airēšanas
sacensības Jelgavā, bet arī
Latvijā – Latvijas airēšanas
oficiālā sezona tradicionāli
sākas un beidzas pie mums,
Jelgavā,» norāda sacensību
organizatore kluba «KC»
vadītāja Ilze Bome.
Sacensības notiks Lielupē, posmā
starp autotiltu un dzelzceļa tiltu.
Bāzēšanās vieta – airēšanas klubs
Pasta salā. Starts tiks dots pulksten
12. Apbalvošana plānota ap pulksten
16.30.
I.Bome skaidro, ka Latvijas un Baltijas čempioni garajās distancēs tiks
noskaidroti tikai junioru un pieaugušo
grupās, bet pārējiem šīs būs starptautiskas sacensības ar Baltijas valstu airētāju piedalīšanos. «Parasti pavasarī
Jelgavā sabrauc ap 300 airētāju, domāju, ka šogad arī būs apmēram tāpat,»
lēš organizatore. Tiesa, no kuba «KC»
startēs maz sportistu, jo liela daļa
iesaistīsies sacensību organizēšanā.
Jelgavu pārstāvēs arī kluba «Barons»
un Jelgavas BJSS airētāji.
Jāpiebilst, ka šogad jau 30. reizi tiks
izcīnīta arī ceļojošā A.Avdejeva balva.
Tā tiek piešķirta ātrākajam vīrietim
6000 metru smaiļošanas distancē.
Jāatgādina, ka pērn šo balvu izcīnīja
jelgavnieks Marks Ozolinkevičs, pēc
ilgāka pārtraukuma atvedot balvu
mājās. «Šogad es vairs necīnīšos par
A.Avdejeva balvu, jo esmu nolēmis
kādu laiku nestartēt sacensībās,»
norāda sportists.
Sacensības rīko klubs «KC» sadarbībā ar Latvijas Kanoe federāciju un
Sporta servisa centru.

Starta kārtība
• Vīrieši (1996. dz.g. un vecāki):
smaiļošana un kanoe – 3 apļi
(apmēram 6000 metri)
• Sievietes (1996. dz.g. un vecākas):
smaiļošana – 2 apļi
• Zēni (2001. – 2004. dz.g.):
kanoe – 2 apļi
• Sievietes (1996. dz.g. un vecākas):
kanoe – 2 apļi
• Juniori un juniores (1997. – 1998. dz.g.):
kanoe un smaiļošana – 2 apļi
• Jaunieši (1999. – 2000. dz.g.):
kanoe – 2 apļi
• Zēni (2001. – 2004. dz.g.):
smaiļošana – 2 apļi
• Meitenes (2001. – 2004. dz.g.):
smaiļošana – 1 aplis
• Veterāni:
smaiļošana un kanoe – 1 aplis
• Jaunietes (1999. – 2000. dz.g.):
smaiļošana – 1 aplis
• Jaunieši (1999. – 2000. dz.g.):
smaiļošana – 2 apļi

Izcīna sudrabu

Sezonu noslēgusi JLSS U-12 hokeja komanda, Latvijas meistarsacīkstēs 17 komandu
konkurencē izcīnot sudraba medaļas. Finālā
jelgavnieki piekāpās «Prizma/Pārdaugava
03». Par rezultatīvākajiem spēlētājiem U-12
grupā tika atzīti JLSS hokejisti Artūrs Karaša
un Bogdans Hodass. A.Karaša guvis 32
vārtus, atdevis 39 rezultatīvas piespēles, nopelnījis 71 punktu, savukārt B.Hodasam ir
21 vārtu guvums, 31 rezultatīva piespēle un
gūti 52 punkti. Komandu trenēja Jevgeņijs
Linkevičs un Vladimirs Parhomenko.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Piektdien – Maija stafetes

1. maijā notiks maija stafetes, un to
laikā apmēram uz stundu tiks slēgta
satiksme Lielās ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pulkveža Brieža ielai.
Starts tiks dots pulksten 11. Starts un
finišs būs Lielās un Akadēmijas ielas
krustojumā. Skrējiens notiks pa Lielo
ielu šādos posmos: Uzvaras iela–Katoļu iela, Katoļu iela–Pasta iela, Pasta
iela–Mātera iela, Mātera iela–Pētera/
Pulkveža Brieža iela, Pētera/Pulkveža Brieža iela–Mātera iela, Mātera
iela–Pasta iela, Pasta iela–Katoļu iela,
Katoļu iela–Uzvaras iela. Komandas
tiks dalītas četrās grupās: 6. – 7. klase,
8. – 9. klase, 10. – 12. klase, vispārējā
grupa. Pulcēšanās – no pulksten 10
Hercoga Jēkaba laukumā.

Skolu futbolisti
spēlēs finālā

Noskaidroti Zemgales reģiona pārstāvji Skolu futbola
valsts finālturnīrā
8. maijā Rīgā. Tajā
no mūsu reģiona
piedalīsies katras
klašu grupas uzvarētāji (pavisam ir trīs
klašu grupas). Jelgavu finālā pārstāvēs
divas skolu komandas: 6. – 7. klašu grupā sešu komandu konkurencē uzvarēja
Jelgavas Valsts ģimnāzija, kas finālā ļoti
pārliecinoši ar 7:0 pieveica Ozolnieku
vidusskolu, savukārt 4. – 5. klašu grupā
piecu komandu konkurencē par uzvarētājiem kļuva Jelgavas 6. vidusskola,
informē Latvijas Futbola federācija.

FK «Jelgava» ar
sezonas labāko spēli
iekļūst kausa finālā
 Ilze Knusle-Jankevica

FK «Jelgava» iekļuvis Latvijas
kausa finālā, pusfinālā ar 2:0
pieveicot Liepājas komandu.
Galvenā cīņa par kausu tiks
aizvadīta starp komandām
FK «Jelgava» un FK «Ventspils». Finālspēle notiks 20.
maijā Ventspilī.
Latvijas kausa pusfināla spēlē, kas
vienlaikus bija arī šīs sezonas pirmā
spēle Zemgales Olimpiskā centra stadionā, jelgavnieki rādīja pārliecinošu
sniegumu un savus pretiniekus FK
«Liepāja» uzveica ar 2:0. Vārtus guva
Boriss Bogdaškins un Ismails Musa.
«Komanda rādīja ļoti labu sniegumu,
un es pat domāju, ka tā bija mūsu šīs
sezonas labākā spēle,» norāda FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs Astafjevs, piebilstot, ka šī uzvara komandai
ir ļoti dārga, jo traumu dēļ no ierindas
izsisti tādi spēlētāji kā uzbrucējs Artis
Jaudzems un aizsargs Mārcis Ošs.
Savukārt pozitīvi ir tas, ka kausa pusfināla spēlē laukumā izgāja pussargs
Artis Lazdiņš, un treneris cer, ka šis
pieredzējušais spēlētājs komandai
palīdzēs arī kausa finālā. «Bija patīkami, ka kausa pusfināla spēle notika
mājas laukumā pie pilnām tribīnēm.
Arī laukuma segums bija sakārtots,
spēlētāji iztika bez lielām cīņām
laukumā,» treneris ieskicē pārējos
pozitīvos aizvadītās spēles momentus.
Jelgavnieku labo spēli pēcspēles preses
konferencē uzteica arī FK «Liepāja»
galvenais treneris Viktors Dobrecovs.
Viņš atzina, ka Jelgavas komanda ir
tāda, pret kuru spēlēt nekad nav viegli
– jau iepriekš ir skaidrs, ka iespēju ne-

Sporta pasākumi
 30. aprīlī pulksten 10 – ZZ čempionāts: Zemgales pusfināls 4. – 5., 6. – 8.
un 9. – 12. klasēm (Sporta hallē).
 2. maijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 2. maijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta 5. kārta biljardā, Jelgavas
kauss biljardā (Jelgavas 6. vidusskolā).
 2. maijā pulksten 14 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FK «Metta 2» (ZOC).
 2. maijā pulksten 17 – futbols U-13
grupā: JFA «Jelgava» – FK «Saldus»
(ZOC).
 5. maijā pulksten 13 – skolēnu spartakiāde četrcīņā «Draudzība» (ZOC).
 5. maijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 8. maijā pulksten 14 – futbols U-13
grupā: JFA «Jelgava» – FK «Saldus»
(ZOC).
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Jelgavā – ZZ čempionāts

30. aprīlī Jelgavas Sporta hallē notiks ZZ
čempionāta Zemgales fināls, kurā tiks
noskaidrots, kuras komandas aizstāvēs
Zemgales godu lielajā finālā. Zemgales
finālā piedalīsies 96 komandas, tostarp
47 no Jelgavas skolām. Pasākums
sāksies pulksten 10, bet sacensības 4.
– 5. klasēm – pulksten 10.40; 6. – 8.
klasēm – pulksten 14.20; 9. – 12. klasēm – pulksten 18.15. Apbalvošana būs
pēc katras grupas sacensībām. Lielais
fināls notiks 30. maijā Jūrmalā, un tajā
visās vecuma grupās kopā piedalīsies
ap 200 komandu. Uzvarētāji dosies uz
Itāliju, 2. vietas ieguvēji tiks pie jauniem
viedtālruņiem (visa klase), bet 3. vietas
ieguvēji piedalīsies ekstrēmā pārgājienā
tepat Latvijā.

Meklē darbu
Aukles darbu. Tālrunis 28236557.
Meklē palīga darbu saimniecības, celtniecības darbos. Tālrunis 28159594.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Grāmatvedis meklē darbu. Tālrunis 28293640.
Autovadītājs, ir A, B, C, D kategorija, meklē darbu.
Varu strādāt tirdzniecībā. Tālrunis 26889693.
Vecu vai slimu cilvēku aprūpē. Ir pieredze.
Tālrunis 29109557.

Piedāvā darbu

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) pastāvīgā darbā aicina profesionālu celtnieku(-ci)
ar atbilstošu darba pieredzi celtniecības un
remonta darbiem viesnīcā «Jelgava».
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
piedāvā darbu metinātājiem(-ām) un
atslēdzniekiem(-cēm). CV sūtīt pa e-pastu
lpo@dinex.lv. Tālrunis 26849467.

Pērk

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Gāzes un elektro plīti, ledusskapi, saldētavu, veļasmašīnu. Var neejošu. T.29141057

Pārdod
Pirmais noticēt, ka FK «Jelgava» var uzvarēt Latvijas kausa pusfināla spēlē
Liepāju, ļāva mūsu futbolists Boriss Bogdaškins, kurš guva pirmos vārtus
Foto: Raitis Supe
spēles otrajā puslaikā.
būs daudz. «Tas, kurš savus momentus Virslīgas čempionāta turnīra tabulā.
izmanto pirmais, arī uzvar,» tā Liepājas Tās nav pārāk labas, jo pagaidām esam
komandas treneris.
izcīnījuši tikai vienu uzvaru četrās spēPar gaidāmo Latvijas kausa finālu lēs,» precizē V.Astafjevs. Jelgavniekiem
V.Astafjevs spriež, ka tā būs ļoti in- līdz kausa finālam jāaizvada trīs spēles
teresanta spēle, jo satiksies divas šī Virslīgas čempionātā, turklāt 16. maijā
titula cienīgas komandas. «Ventspils izbraukumā paredzēta arī spēle ar FK
komanda ir Latvijas čempioni, arī «Ventspils». «Tas būs kausa fināla ģešogad viņi noteikti pretendēs uz zeltu, nerālmēģinājums,» nosaka jelgavnieku
un arī uzvara Latvijas kausā ir viņu treneris.
mērķu sarakstā,» spriež FK «Jelgava»
Jāatgādina, ka FK «Jelgava» kausu ir
treneris. Viņš gan norāda, ka pagaidām izcīnījusi divas reizes – 2010. un 2014.
mūsu komanda finālam vēl negata- gadā, kad finālā pēcspēles sitienu sērijā
vojas. «Mums priekšā ir cits svarīgs Zemgales Olimpiskā centra stadionā
uzdevums – jāuzlabo savas pozīcijas uzvarēja «Skonto».
 9. maijā pulksten 8 un 10. maijā
pulksten 10 – Latvijas XXIV universiāde
volejbolā (Sporta hallē).
 9. maijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 10. maijā pulksten 12 – Jelgavas čempionāts akvatlonā (LLU sporta namā).
 10. maijā pulksten 15 – futbols: FK
«Jelgava» – FB «Gulbene» (ZOC).
 11. maijā pulksten 17.30 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FB «Gulbene/ŠVS» (ZOC).
 12. maijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 14. maijā pulksten 12 – «Mazās
stafetes 2015» 1. – 2. klasēm (ZOC).
 16. maijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts volejbolā (Sporta hallē).
 16. maijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 17. maijā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FK «Ventspils 2» (ZOC).
 19. maijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).

 23. maijā pulksten 10 – Sporta
servisa centra kausa izcīņa spīdmintonā (LSL finālposms) (Sporta hallē).
 23. maijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 24. maijā pulksten 12 – «Rāpotāju
diena» (Sporta hallē).
 24. maijā pulksten 15 – futbols: FK
«Jelgava» – FB «Gulbene» (ZOC).
 26. maijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 30. maijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 30. maijā pulksten 12 – Jahtkluba
sezonas atklāšana (Lielupē, Pils salā).
 31. maijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas Sporta diena (Pasta salā).
 31. maijā pulksten 12 – Svētku
regate (Lielupē, Pils salā).

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

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. Tālr.26782868
Pārdod māju. Tel.26743846
Smilti, šķembas, melnzemi, granti. T.29595955
1-istabas dzīvokli ar malkas apkuri. T.29558600

Dažādi

Veicam apzaļumošanas darbus. Projektējam. T.26473027
Pļauju zāli. T.25994203
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407.
Transporta pakalpojumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
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.

Aizsaulē aizgājuši
SLAVIKS ŠVABS (1954. g.)
IRINA JURINOVA (1958. g.)
NINELE GURA (1926. g.)
AIJA STRADIŅA (1930. g.)
VISVALDIS GRANDAVS (1941. g.)
VLADIMIRS VIKTOROVS (1966. g.)
SERGEJS BALCERS (1961. g.)
LAIMDOTA RUBINA (1934. g.)
NIKOLAJS MIHAILOVS (1940. g.)
AGRIS LAVENIEKS (1942. g.)
KIMS BURČA (1999. g.).
Izvadīšana 29.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ATIS CINEVICS (1953. g.).
Izvadīšana 30.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ELGA PĻAVĀNE (1923. g.).
Izvadīšana 30.04. plkst.14 Baložu kapsētā.
ANNA KĀRKLIŠA (1944. g.).
Izvadīšana 30.04. plkst.10 Bērzu kapsētā.
FRIDRIHS BOSS (1961. g.).
Izvadīšana 02.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ILGA ANDERSONE (1933. g.).
Izvadīšana 02.05. plkst.11.30 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

LTV7

Pirmdiena, 4. maijs
LTV1

5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 630.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 70.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.30 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
12.40 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.40 «UEFA 2016.gada atlases spēle». Latvija – Turcija.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 21.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 631.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 13.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Kailā terakotas armija». Dokumentāla filma.
20.55 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
21.50 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
22.50 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 4.sērija.
0.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.05 «Ness un Nesija». Animācijas filma.
8.10 «Kā Lupatiņi precējās». Animācijas filma.
8.15 «Kā Lupatiņi šūpojās». Animācijas filma.
8.17 «Kā Lupatiņi uzminēja». Animācijas filma.
8.20 «Eži un lielpilsēta». Animācijas filma.
8.30 «Zīļuks». Animācijas filma.
8.40 «Sārtulis». Animācijas filma.
9.00 TIEŠRAIDE. «Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums». Pāraide no Rīgas Doma (ar surdotulkojumu).
10.00 «Rīta «Panorāmas» speciālizlaidums».
11.00 «Brīvās Latvijas dziesmas». 1.daļa.
12.00 «Saeimas svinīgā sēde».
12.30 «Latvijas kods. Mēstepatās». Dokumentāla filma.
13.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
gadadienai veltīts koncerts».
13.55 «Trejādas saules». Dokumentāla filma.
15.00 «Brīvās Latvijas dziesmas». 2.daļa.
16.00 «Džimlai Rūdi Rallallā!» Latvijas traģikomēdija. 2014.g. (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «Atmodas antoloģija». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Dod man spēku, dod man laiku!» Deju lieluzvedums. Pārraide no starptautiskā izstāžu centra «Ķīpsala».
0.15 «Mafijas klans 4». Seriāls. 8.sērija.
1.15 ««De facto»».*
1.45 «Iebrauc kino».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 629.sērija.
9.00 «Šorīt». Speciālizlaidums (krievu val.).
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 69.sērija.
10.30 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 6.sērija.
11.25 «Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija».*
13.30 «Man pietiek tikai ar Latviju».* Imanta Ziedoņa «Kurzemīte»
pēc 45 gadiem.
14.35 «Atsaukšanās 2013. LNSO koncertprogramma, veltīta
I.Ziedoņa 80. jubilejai».*
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 20.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 630.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 17.sērija.
18.50 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 7.sērija.
19.45 «Kurši». Dokumentāla filma.
20.15 «Būt latvietim. Brazīlija».*
22.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 5.sērija.
0.00 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.45 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
7.35 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.40 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
12.05 «Pūt, vējiņi!» Rīgas kinostudijas drāma. 1973.g.
14.10 «Dāvana vientuļai sievietei». Detektīvkomēdija. 1973.g.
15.50 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mans draugs – nenopietns cilvēks». Komiska melodrāma. 1975.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Latvijas faili. 25 neatkarības gadu cilvēkstāsti». Dok.filma.
22.05 «Grupas «Menuets» 45 gadu jubilejas koncerts «Esam!»».
0.20 «Lielās cerības». ASV romantiska drāma. 1998.g.
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
4.05 «LNT ziņu «Top 10»».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.30 «Māmiņu klubs 8».
8.00 «Gatavo 3».
8.35 TV PIRMIZRĀDE. «Tīņi liedagā». ASV ģimenes filma. 2013.g.
10.40 «Dižais gads». ASV komēdija. 2011.g.
12.50 «Raganu kalns». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2009.g.
14.55 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Latvija – Zviedrija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Bez tabu».
20.25 TV PIRMIZRĀDE. «X cilvēki. Pirmā klase».
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.05 «Nekā, ko zaudēt». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1997.g.
1.05 «Nekā personīga».
2.00 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
3.40 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 153. un 154.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».
4.35 «Bez tabu».

Otrdiena, 5. maijs
LTV1
5.00 «Momentuzņēmums».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2013.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 86.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Vjetnama». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 70.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2013.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 85.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Akmeņi manās kabatās».
Latvijas animācijas filma. 2014.g.

LNT
5.00 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 43. un 44.sērija.
12.20 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 1.sērija.
13.25 «Karamba!» Humora raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 2011.g. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 39.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Brīnumainais mirklis». ASV komēdija. 2013.g.
23.05 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 39.sērija.
2.00 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 2011.g. 3.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.30 «X cilvēki. Pirmā klase». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
11.05 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 21.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 153. un 154.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 35. un 36.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 60. un 61.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 61.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 21.sērija.
0.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.20 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 5.–7.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 6. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2014.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 87.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu ceļojums. Malaizija». Vācijas melodrāma. 2014.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 71.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2014.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 86.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Citāds ordenis». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
1.40 «Mafijas klans 4». Seriāls. 8.sērija.

LTV7
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 631.sērija.
9.30 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 8.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Lielā pārcelšanās». Dokumentāla filma.
13.35 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».
Čehija – Latvija.
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 22.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 632.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 9.sērija.
20.25 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.

tv programma
21.15 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 49.sērija.
23.40 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 13.sērija.
0.10 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brīnumainais mirklis». ASV komēdija. 2013.g.
11.55 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 43.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 5.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vilkatis». ASV šausmu trilleris. 2010.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 40.sērija.
2.10 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.05 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 22.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 155. un 156.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Seriāls. 2014.g. 37. un 38.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 61. un 62.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Šveice – Latvija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 62.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
22.05 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.25 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
0.25 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
1.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 22.sērija.
2.15 «Komisārs Reksis». Seriāls. 13.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.40 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 155. un 156.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».
4.35 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 7. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2015.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 88.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 72.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2015.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 87.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.00 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 632.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 71.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 9.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
14.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 23.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 633.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».*
19.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 10.sērija.
20.25 «Māte Indija». Dokumentāla filma.
21.30 «Personība. 100 g kultūras».*
22.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.16 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.05 «Latvijas sporta varoņi».* Dukuru mezgls.
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 69.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Dzīves šūpolēs». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.

Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 44.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 70.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 41.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
23.00 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 41.sērija.
1.50 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 14.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
11.05 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 23.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 157. un 158.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 39. un 40.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 62. un 63.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 63.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 23.sērija.
22.00 «Pirmkods». ASV un Francijas trilleris. 2011.g.
23.55 «Kinomānija 6».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.30 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 23.sērija.
2.20 «Komisārs Reksis». Seriāls. 14.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 8. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 89.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 10.sērija.
11.45 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
12.10 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Kurzemes zvans». Dokumentāla filma.
14.00 TIEŠRAIDE. «Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara
upuru piemiņas 70. gadadienai veltītais ekumēniskais
aizlūgums un K.Dženkinsa Mesa «The Armed Man: A Mass
for Peace»». Pārraide no Rīgas Sv.Jāņa baznīcas.
15.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
16.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 73.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Uz spēles Latvija». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Kad lietus un vēji sitas logā». Rīgas kinostudijas drāma. 1967.g.
0.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.50 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
2.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 10.sērija.
3.30 «Kurzemes zvans». Dokumentāla filma.
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs». M.Naumovas koncerts. 2.daļa.

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 633.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 72.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 10.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».»* Tēlnieks Laimonis Blumbergs.
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 24.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 634.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 11.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
21.00 «Leģendārie albumi. Eltons Džonss». Dok.filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Grimstošās cerības».
Vācijas drāma. 2011.g. (ar subt.).
0.05 «Reiz Rīgā... Ballīte Eiropas galvaspilsētā».*
3.10 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
3.45 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
4.00 «Spots».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 70.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pretinieka valdzinājums». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 45.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 2011.g. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 42.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 2011.g. 6.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 15.sērija.
10.05 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 23.sērija.
11.05 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 24.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 159. un 160.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.30 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Vācija – Latvija.
23.50 «Uzraugs». Lielbritānijas kriminālkomēdija. 2001.g.
1.35 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 24.sērija.
2.20 «Komisārs Reksis». Seriāls. 15.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 9. maijs
LTV1
5.15 «Bīstamā robeža. Pavasara ķibeles». VUGD dokumentāla filma.
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Velns ar trim zelta matiem».
Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
11.40 «Uz spēles Latvija». Dokumentāla filma.
13.25 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
14.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Viktors Kalnbērzs.
14.35 «Latvijas novadu cīņas».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi». Dok.filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Liepājas iela. 2.daļa.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «V.Sorokins. «Ledus»». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.45 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā!»».*
3.55 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
7.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
9.05 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
10.05 «Province». (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «Dziesmu svētki 2008. Deju koncertuzvedums
«No sirsniņas sirsniņā»».*
12.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ģimenes galva». Romantiska komēdija. 2007.g.
14.40 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.10 «Māte Indija». Dokumentāla filma.
16.15 «Ar sapni mugursomā».*
17.45 «Manas tautas dziesmas».*
19.40 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
20.30 «Lielais pārgājiens».*
21.20 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 57.sērija.
23.50 «Grimstošās cerības». Vācijas drāma. 2011.g. (ar subt.).
1.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
2.25 «Vēju savaldītāji. Kilkādu salas». Dok.filma. 1., 2. un
3.sērija.
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 71.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Latvijas faili. 25 neatkarības gadu cilvēkstāsti». Dok.filma.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši».
ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
13.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
15.00 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija. 1994.g.
17.10 JAUNUMS. «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 1.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 1.sērija.
0.00 «Vienība «Svīnijs»». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.50 «Dzīves šūpolēs». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.40 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.35 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
13.00 «Zemeņu festivāls». ASV drāma. 2011.g.
14.50 «Bērnudārza policists». ASV komēdija. 1990.g.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Austrija – Latvija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Rango». ASV animācijas filma. 2011.g.
22.10 «Vīri melnā». ASV komiska fantastikas filma. 1997.g.
0.10 «Bērnudārza policists». ASV komēdija. 1990.g.
2.15 «Pirmkods». ASV un Francijas trilleris. 2011.g.
3.50 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
4.35 «TV3 ziņas».
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Svētdiena, 10. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
10.00 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Karaliskais dārzs». Dok.filma (ar subt.).
12.00 «Mātes dienas dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu ceļojums. Pērta».
Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mammu! Tu esi vajadzīga!» Koncerts.
23.05 «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi». Dok.filma. 2.sērija.
0.05 «Pulksten 8.28 no rīta». Vācijas melodrāma. 2010.g.
1.45 «Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva kultūrā
«Kilograms kultūras 2014»».*
3.55 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 45. un 46.sērija.
23.10 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 7.sērija.
0.15 «Koko». Francijas komēdija. 2009.g.
1.45 «Pretinieka valdzinājums». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
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TV programma
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Paulija piedzīvojumi». ASV ģimenes filma. 1998.g.
12.55 «Draugu ķildas». ASV komēdija. 2012.g.
14.50 «Vīri melnā». ASV komiska fantastikas filma. 1997.g.
16.50 «Rango». ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Mammu, es tevi mīlu!» Latvijas drāma. 2013.g.
21.50 «Neiespējamā misija: Rēgu protokols». Spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.35 «Zemeņu festivāls». ASV drāma. 2011.g.
2.15 «Draugu ķildas». ASV komēdija. 2012.g.
3.45 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 11.sērija.
4.30 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)

• sākumskolas skolotāju (pilna slodze). Piedāvājam
darbu labiekārtotās telpās ar modernu tehnisko aprīkojumu;
•mūzikas skolotāju (pilna slodze).

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu-4.
Darba pienākumi: atkritumu šķirošana. Alga pēc
nodokļu nomaksas – no 300 līdz 400 EUR.
Uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas, un daļēji
tiek segti transporta izdevumi. Visiem interesentiem
lūgums CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv vai
zvanīt pa tālruni +371 67069812.

(reģ.Nr.90000074738) Jelgavā, Meiju ceļā 9,
2015./2016. mācību gadā aicina darbā:

Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.

vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i)

koki, krūmi, sēklas

LTV7
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Skrundas pieturzīmes».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.55 ««SeMS» ceļo».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Momentuzņēmums».*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
11.45 «Velns ar trim zelta matiem». Pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
12.55 «Sapņu viesnīca. Brazīlija». Melodrāma.
14.40 «Ģimenes galva». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
16.30 TIEŠRAIDE. «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».
Nīderlandes posms.
18.00 «Leģendārie albumi. Eltons Džonss». Dok.filma. (angļu val., ar subt.).
19.00 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 6.sērija.
20.45 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
22.15 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 5.sērija.
23.20 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
0.10 «Anekdošu šovs 2».*
1.05 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
2.15 «Man nepatīk skola». Dokumentāla filma.
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 1.sērija.
13.30 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.35 «Dzintara dziesmas 4».
15.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
8 – 14 gadus vecus audzēkņus – programmā 20V;
15 – 25 gadus vecus audzēkņus – programmā 30V.
Audzēkņu uzņemšana notiek līdz 25. maijam.
www.j-m-s.lv

SIA «Control M» (reģ.Nr.40103592506)

aicina darbā ģeodēzijas inženieri.
Darba pienākumi:
• būvobjektu nospraušana, nospraudumshēmu sagatavošana;
• veikto darbu uzmērīšana būvobjektos, izpildshēmu
sagatavošana, izpildshēmu saskaņošana.
Prasības kandidātiem:
• sertifikāts;
• izglītība;
• iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.
SIA «Control M» pieteikumus un CV lūdz sūtīt
pa e-pastu contoltv@inbox.lv līdz 5. maijam.

Mērniecības firma SIA «ĢEOMETRS»
(reģ.Nr.43603011317) aicina darbā

mērniecības darbu kamerālistu(-i)/
klientu konsultantu(-i).
Prasības:
• augstākā izglītība ar mērniecību saistītās nozarēs (var
būt arī pēdējo kursu students);
• vēlama darba pieredze;
• pieredze darbā ar «MicroStation» vai «AutoCAD»
datorprogrammu;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mēs piedāvājam:
• strādāt draudzīgā un profesionālā komandā;
• konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši veiktajam darbam;
• sociālās garantijas.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
Motivācijas vēstuli un CV līdz 15. maijam sūtīt pa pastu:
SIA «ĢEOMETRS», Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001,
vai e-pastu andris@geometrs.lv. Tālrunis 29411178.
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Pasākumi pilsētā
 30. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Balto mākoņu zeme – Jaunzēlande». Vakara viesis – jelgavnieks un aktīvs ceļotājs Rikardo Platenbergs (Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. aprīlī pulksten 19.30 – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu muzikāls dzejas uzvedums
«Jaunu dienu mīlas skices». Izrādes pamatā – Raiņa dzeja un jauniešu radīts muzikāls
stāsts. Ieeja – bez maksas (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
 1. maijā pulksten 17 – klasiskās mūzikas koncerts 2 daļās «Mūzika un Jelgava pāri laikiem». Piedalās Jelgavas kamerorķestris un Jelgavas bigbends. Solisti: M.Zilberts (klavieres),
M.Beitāns (čells), D.Smirnova (vijole), A.Reinis (ērģeles), E.Altmanis (klarnete). Koncerta
mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Biļešu cena – € 5 – 3 (kultūras namā).
 3. maijā pulksten 16 – pirmizrāde! Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktrise Liene Strauta
monoizrādē J.Dreslers «Burbuļmātes prieki un bēdas». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– € 3 (Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja no Uzvaras ielas).
 4. maijā – «4. maijs – Brīvības svētki»: Nacionālo bruņoto spēku diena Jelgavā. No
pulksten 8.30 līdz 9.10 – ekumēniskais dievkalpojums Svētās Annas baznīcā; pulksten
10.15 – ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa; no pulksten 10.30 līdz 11.30 – militārā
parāde Lielajā ielā no J.Čakstes pieminekļa līdz 52. Zemessardzes kājnieku bataljonam
Dambja ielā; no pulksten 12 līdz 15 – paraugdemonstrējumi un apbruņojuma izstāde,
svētku koncerts ar vīru kopas «Vilki» piedalīšanos (pļavā pretī Jelgavas pilij). Ieeja šajos pasākumos – bez maksas. Pulksten 17 – koncertuzvedums «Spēka dziesmas Jelgavai». Piedalās
jauktais koris «Mītava», bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», folkloras kopa «Dimzēns»,
Spīdolas ģimnāzijas koris, folkloras grupa «Dārdi», aktieris A.Keišs, pianists M.Treijs,
soliste D.Ponaskova. Režisore D.Micāne-Zālīte. Koncerta mākslinieciskā vadītāja A.Pizika.
Programmā – dziesmas ar Raiņa vārdiem. Biļešu cena – € 3; 2 (kultūras namā).
 5. maijā pulksten 18 – J.S.Baha jubilejas gadam veltīts Andreja Bubindusa koncerts.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2).
 7. maijā pulksten 17.30 – Māmiņdienai veltīts pasākums «Paldies saku māmiņai…»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 9. maijā no pulksten 9 līdz 17 un 10. maijā no pulksten 9 līdz 15 – Stādu dienas
Jelgavā (pils pagalmā, parkā un pils saliņā).
 9. maijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Iepazīsti dabas daudzveidību Jelgavas novadā un Ķemeru Nacionālajā parkā!». Informācija un pieteikšanās pa tālruni
63005447, e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – € 7; 6 (sākums – no Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 9. un 10. maijā no pulksten 11 līdz 21 – «Lec un minies!» atrakciju parks (Raiņa
parkā).
 9. maijā no pulksten 13 līdz 21 – sestdiena ģimenēm: «Radošā, aktīvā, izzinošā,
muzikālā, stilīgā un gardā Eiropa Jelgavā!». Ielūdz Jelgavas pilsētas izglītības iestādes.
Dalība – bez maksas (Uzvaras parkā).
 9. maijā pulksten 16 – pašizgatavotu apģērbu konkurss bērniem «Jautrā garderobe»
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 9. maijā pulksten 16 – radošā nodarbība «Rotu veidošana no rāvējslēdzējiem». Radošā
pēcpusdiena māmiņām un citiem interesentiem, kas vēlas sagatavot dāvaniņu Mātes
dienā (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 10. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 13. maijā pulksten 9.15 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena. Sīkāka informācija pa tālruni 63012152 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.lv (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 13. maijā – «Lustīgais jelgavnieks uz tirgus plača»: Valodas dienas pasākums (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 16. maijā – vasaras tūrisma sezonas ieskandināšanas pasākumi. Pulksten 10 – ekskursija ar autobusu uz Jelgavas novadu; pulksten 11 – ekskursija ar velosipēdiem uz
Ozolnieku novadu; pulksten 13 – ekskursija kājām pa Jelgavu; pulksten 16 – aktivitātes Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā. Dalība visos pasākumos – bez
maksas. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv (sākums – no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 16. maijā pulksten 14 un 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
dāvana pilsētai dzimšanas dienā – koncerts «Vēja zirgi sauli veda». Režisore D.MicāneZālīte, horeogrāfs J.Purviņš. Koncerta mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Komponisti
G.Gaujenieks un I.Reizniece. Biļešu cena – € 3 – 1 (kultūras namā).
 16. maijā pulksten 17 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības skolēniem «Mana,
tava Mītava» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 16. maijā – Muzeju nakts. No pulksten 19 līdz 1 – ekspozīciju un skatu laukuma apskate (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī); pasākums «Izbaudi... šo dzīvi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā); pasākums «Ādolfam, Aspazijai un Rainim
pa pēdām» (Ā.Alunāna muzejā); no pulksten 20 līdz 24 – Muzeju nakts orientēšanās
sacensības pa Jelgavu – kājām un ar velosipēdiem. Informācija un pieteikšanās – www.
visit.jelgava.lv.
 16. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts bibliotēkā. Aktivitātes un aizraujošas nodarbes
visai ģimenei (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 17. maijā no pulksten 10 līdz 14 – bērnu vasaras apģērbu, apavu un aksesuāru tirdziņš. Darbosies arī stūrītis «Dāvinu», kur ikviens var atstāt noderīgas lietas citiem. Tirgoties
gribētāji aicināti pieteikties līdz 15. maijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.
lv (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 20. maijā no pulksten 11 līdz 15 – elektromobiļu salidojums «Izbaudi Zemgali nesteidzoties» (Pasta salā).

Izstādes
 Līdz 10. maijam – izstāde «4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 6. maijam – Lailas Hercbergas gleznu izstāde «Klusās dabas dimensijas» (Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāvā).
 Līdz 7. maijam – māsu Zikmaņu gleznu izstāde «Trīs māsas» (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 8. maija līdz 1. jūnijam – Mārča Stumbra gleznu izstāde «Mana Zemgale» (Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. maijam – fotokonkursa «Jelgavai 750» pirmā posma «Ziema» dalībnieku
fotogrāfiju izstāde (k/n garderobes foajē).
 Līdz 29. maijam – Gunta Švītiņa fotoizstāde «Kurzemes līča stāsts. Tobago». Veltījums
Jelgavas 750. jubilejā (Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu zālē).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Jelgavas zelts»: izcilu latviešu mākslinieku jelgavnieku darbi
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Jelgavas zelts»: Maijas Sniedzītes rotas (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 31. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (k/n 1.
stāva Lielajā foajē).
 Līdz 1. jūnijam – Dārtas Hofmanes grafikas darbu izstāde (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 19. maijā pulksten 17.30 – fotokonkursa «Jelgavai 750» otrā posma «Pavasaris»
dalībnieku fotogrāfiju izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana. Izstāde apskatāma
līdz 15. jūnijam (k/n garderobes foajē).

notikumi
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«Spīdolieši» nosvin
ģimnāzijas 25. jubileju

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 25 gadu jubilejā ciemiņi tika cienāti ar trīs metrus garo un 1,20 metrus plato svētku
torti. To kopā ar ģimnāzijas skolēniem sarūpēja skolas direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos toršu cepēja
Ilze Miezīte. Katrs skolēns atnesa vienu olu, katra klase – vienu ievārījuma burciņu. Kopā izmantotas 540 olas un
vairāk nekā 20 burciņas ar ievārījumu.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča
šajā skolā strādā visus šos 25 gadus: deju dāt jaunajā skolā, un es nolēmu pieņemt šo
un sporta skolotāja Juzefa Blumberga, izaicinājumu. Man fantastiski veicies ar to,
«Ir ļoti patīkami strādāt skolā,
ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Inta ka vienmēr ir ļauts radoši strādāt, darīt tā,
kur cits citu pazīstam un valJorniņa, bibliotekāre, kulturoloģijas un kā uzskatu par pareizu, un vienmēr esmu
da liela kopības izjūta. Kāpēc
filozofijas skolotāja Lita Vēvere un ķīmijas saņēmusi atbalstu, kas ir ļoti svarīgi,» saka
esmu uzticīga «Spīdolai» jau 25
skolotāja Dz.Liepiņa, kura atzīta arī par I.Jorniņa, spriežot, ka viņas ievērojamākais
gadus, man grūti teikt. Varbūt
«Gada skolotāju 2015». Viņu šim apbalvo- devums skolai ir Spīdolas ģimnāzijā izveidotāpēc, ka esmu šeit jau no paša
jumam izvirzīja skolēni, atzīstot, ka viņa tais komercnovirziens. «Man kā ģeogrāfam
sākuma, labi pazīstu kolektīvu
spēj ieinteresēt mācīties ķīmiju, lai skolēni tas bija liels izaicinājums. Pirmā skolēnu
un man patīk darbs ar skolēuz ķīmijas stundām nāktu ar prieku, un mācību firma tika dibināta 1994. gadā, un
niem,» saka Jelgavas Spīdolas
ir lieliska klases audzinātāja, kurai rūp līdz šim mums ir bijuši vairāk nekā 350
ģimnāzijas ķīmijas skolotāja
katrs audzēknis. «Mans lielākais devums mācību uzņēmumu, kas veicinājuši skolēDzintra Liepiņa. Viņa ir viena
noteikti ir tie izaudzinātie skolēni, kas tagad nus pievērsties biznesam arī turpmākajā
no četrām ģimnāzijas skolotāsevi veiksmīgi apliecina gan Latvijā, gan dzīvē,» tā I.Jorniņa.
jām, kura šeit nostrādājusi 25
pasaulē. Man patīk, ka skola ir maza, mēs
Lai gan svētku pasākums notika divus
gadus.
visi cits citu pazīstam un spējam izsekot mēnešus vēlāk nekā plānots – Spīdolas
katra gaitām. Tieši kopības izjūta ir tā, kas dienu parasti atzīmē februāra sākumā,
Ceturtdaļgadsimta jubileju šogad svin notur,» saka Gada skolotāja.
bet gripas dēļ šogad to nācās pārcelt –, tas
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, kas šonedēļ to
25 darba gadi Spīdolas ģimnāzijā aizvadī- svētku krāšņumu nemazināja. Jubilejas
atzīmēja svinīgā jubilejas pasākumā «Spī- ti arī ģeogrāfijas un ekonomikas skolotājai koncertā «spīdolieši» atcerējās par vietu,
dolas sapnis par Jelgavu». Svētku reizē jau I.Jorniņai. «Darbs «Spīdolā» noteikti ir kurā dzīvo – Jelgavu, kas šogad svin 750.
tradicionāli sveikti ģimnāzijas Gada cilvēki viens no maniem skaistākajiem mirkļiem dzimšanas dienu. Jaunieši teatralizētā
un apaļajā jubilejā pasniegta arī Uzticības mūžā, kas sākās, nejauši uz ielas satiekot uzvedumā izsapņoja savu sapni par zudušo
balva. To saņēma četras skolotājas, kuras Andri Tomašūnu, kurš mani uzrunāja strā- Jelgavu.

Stādu dienām pieteikušies
vairāk nekā 200 tirgotāju
 Ritma Gaidamoviča

9. un 10. maijā Jelgavas pils
parkā notiks Stādu dienas – tām
pieteikušies jau vairāk nekā 200
tirgotāju no visas Latvijas ar plašu stādu un dārza inventāra piedāvājumu. Tie, kuri vēlas uzzināt
ko vairāk par jaunākajām rožu
šķirnēm, smelties padomus to
audzēšanā vai uzzināt, kā apkopt sala un grauzēju radītos
augu bojājumus, 9. maijā gaidīti
divās bezmaksas lekcijās.
Stādu dienu tirdzniecības sektors sestdien, 9. maijā, strādās no pulksten 9 līdz 17,
bet svētdien, 10. maijā, no pulksten 9 līdz
15. Pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Santa Sīle informē, ka
šobrīd Stādu dienām no tirgoties gribētājiem saņemti vairāk nekā 220 pieteikumu.
Plānots, ka plašā piedāvājumā būs puķes,
dekoratīvie un skuju koki, garšaugi, košumkrūmi, rozes, augļu koki un krūmi, būs arī
vīnogas, krūmmellenes, kazenes, avenes.
Tikpat plašs ir arī dārza inventāra un augu
mēslojumu piedāvājums. «Būs siltumnīcas,
dārza šķēres, dārza kultivatori, zāles pļāvēji,
koka un metāla kurmju ķērāji, dārza cimdi
un apģērbs, bet mēslojumu piedāvās sešu
dažādu firmu pārstāvji. Šoreiz Stādu dienās
varēs nopirkt arī gumijas darba apavus, tostarp tā sauktās galošas, kas šobrīd veikalos
ir deficīts,» stāsta S.Sīle, piebilstot, ka būs

arī dārza keramika un savu produkciju
piedāvās «Keramika LV». Pirmo reizi piedalīsies arī vietējais uzņēmējs «Kanclers
plus», piedāvājot velosipēdus.
Ņemot vērā to, ka vieta atļauj, šogad Stādu dienās palielināts arī pārtikas tirgotāju
un amatnieku skaits. Viņi būs izvietoti gar
Jelgavas pils rietumu sienu. Būs konfektes
no stēvijas sīrupa, maize, medus, kūpinājumi, žāvēti augļi un sēkliņas, kaņepju
sviests, siers, ārstnieciskās ziedes, kā arī
tepat Latvijā ražotie mājas vīni.
Dodot iespēju jelgavniekiem izglītoties
par dārza veidošanu un kopšanu, pašvaldības iestāde «Kultūra» arī šogad LLU
Studentu klubā turpat pils parkā piedāvā
pieredzējušu profesionāļu bezmaksas
lekcijas un konsultācijas. «Vadoties pēc
pieredzes, šogad lekcijas notiks tikai sestdienā. Pirmajā dienas daļā piedāvājam
rožu mīļiem uzzināt visu par jaunākajām
rožu šķirnēm, kas radītas no 2000. līdz
2013. gadam, kā arī konsultācijās ar lektoru smelties padomus savu rožu kopšanā.
Bet pēcpusdienā ikviens gaidīts uz lekciju
par dārza kopšanu, kas sastāv no divām
daļām – par augu bojājumu apkopšanu un
augu atjaunošanu,» tā S.Sīle, uzsverot, ka
piedalīties aicināts ikviens interesents un
šīs lekcijas ir bez maksas.
Rūpējoties par klientu ērtībām, saglabāta
kārtība, ka tie klienti, kuri būs iegādājušies
ko lielāku, no pārdevēja saņems īslaicīgu
caurlaidi, kas ļaus piekļūt tuvāk pilij,
lai ievietotu savu pirkumu auto. «Esam

Bezmaksas lekcijas
LLU Studentu klubā 9. maijā
• Pulksten 11.30 – «Jaunākās rožu šķirnes
pasaulē 21. gadsimtā». Lekciju vada bioloģijas
doktors Valdis Ozols. Pēc lekcijas – konsultācijas
rožu kopšanā un audzēšanā.
• Pulksten 13 – «Dārza kopšana»: saules, sala
un grauzēju radīto bojājumu apkopšana un
novēršana; augu atjaunošana. Lekciju vada
stādu audzētavas «Dimzas» vadītājs Stādaudzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs
Vītoliņš.

pārliecinājušies, ka Stādu dienu apmeklētāju pieprasīts ir Ķerru palīdzības dienests
– brīvprātīgie jaunieši, kuri palīdz lielākos
pirkumus ar ķerru nogādāt līdz pils stūrim, un šāds pakalpojums būs arī šogad,»
piebilst S.Sīle.
Stādu dienu apmeklētāji auto aicināti novietot vai nu speciāli iekārtotajā
stāvlaukumā pļavā pretī Jelgavas pilij
(iebraukšana no Vecā ceļa), vai Pilssalas
ielas stāvlaukumā, kā arī stāvlaukumā
aiz pils. Autovadītājiem gan jārēķinās, ka
abos pēdējos ir ierobežots vietu skaits, taču
strādās satiksmes regulētāji.
Jau ierasts, ka paralēli tirgum sarūpēta
arī kultūras programma, kas notiks pils
saliņā. 9. maijā no pulksten 10.45 līdz 15
uzstāsies vidējās paaudzes deju kolektīvi
«Ritums», «Zemgaļi», jauniešu deju kolektīvs «Zemgaļi», bērnu deju kolektīvs «Ieviņa» un tautas deju ansamblis «Lielupe».
Svētdien, 10. maijā, no pulksten 11 līdz
14 par kultūras programmu gādās vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Rota», tautas
deju ansambļi «Jaunība», «Diždancis» un
jauniešu deju kolektīvs «Mazais diždancis»,
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Laipa» un
senioru deju kopa «Ozolnieki».

