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Jaunajā sezonā
akcentēs aktīvo tūrismu

Šo sestdien pulksten 18 ar oficiālu strūklakas atklāšanu Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pakājē tiks atzīmēts tūrisma
sezonas sākums. Strūklakas «Trīsvienība» autors ir tēlnieks Jānis Aivars Karlovs. Jāpiebilst, ka šobrīd šī ir vienīgā publiskā
strūklaka pilsētā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 14. maijā, tiks atklāta jaunā tūrisma sezona. Pa dienu interesenti varēs pārbaudīt jauno
gidu sniegumu un doties bezmaksas ekskursijās pa
pilsētu, bet pulksten 18 – pulcēties pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, kur tiks atklāta strūklaka.
«Šosezon akcentēsim aktīvo tūrismu, piemēram,
izjādes, lidojumus ar gaisa baloniem, kuģošanu pa
Lielupi un Driksu, jaunu ekskursiju maršrutu izstrādi
un piedāvāšanu,» ieskicē Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) vadītāja Anda Iljina.
Svinīgais tūrisma sezonas
pasākums sāksies 14. maijā
pulksten 18 pie Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa, kad uzrunu
teiks Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, tiks
pasniegtas apliecības par kursu
beigšanu jaunajiem gidiem un
atklāta strūklaka «Trīsvienība». Muzikālus priekšnesumus
sniegs stīgu kvartets «Sinfonietta Rīga».
Bet tas ir tikai sākums. JRTC
priekšā ir darbs visas sezonas
garumā – par prioritātēm izvirzīta vietējo tūristu piesaiste,
tostarp no tuvējām valstīm, jaunu maršrutu izveide un pilsētas
popularizēšana.
Lai to īstenotu, JRTC kopā ar
Jelgavas reģionālo Pieaugušo
izglītības centru rīkoja gidu kursus. Ar jauno gidu veikumu var
iepazīties ikviens interesents,
sestdien dodoties bezmaksas eks-

kursijā pa pilsētu. JRTC Tūrisma
informācijas nodaļas vadītāja
Vita Kindereviča stāsta, ka gidi
iepazīstinās ar pilsētas aizsargvalni un senās Jelgavas vārtiem,
savvaļas zirgiem un tulpēm,
stāstīs par Jelgavas baznīcām,
piemēram, kas un kāpēc uzrāpās
uz gaiļa Sv.Annas baznīcas torņa
galā vai cik sver lielākais zvans
Jelgavas Sv.Simeona un Annas
pareizticīgo katedrālē, ļaus iejusties 17. gadsimtā, izvadājot pa
Kristiana Bornmana poēmā «Jelgava» minētajām vietām, kā arī
pastāstīs un parādīs, kur Jelgavā
ir Gubernatora saliņa, Vašingtona laukums, Paula dīķis, hercoga
Jēkaba kanāls, kādreizējā «Gotiņu» ražotne. Interesenti aicināti
pieteikties ekskursijai, sazinoties
ar gidu pa tabulā norādīto tālruni.
Jārēķinās, ka ekskursija ilgs 1,5
– 2 stundas.
Šajā dienā Sv.Trīsvienības baz-

nīcas tornis apmeklētājiem bez
maksas būs atvērts no pulksten
19 līdz 1 naktī, jo paralēli pilsētā
notiks Muzeju nakts pasākumi un durvis vērs visi pilsētas
muzeji, kurus apmeklēt varēs
bez maksas. A.Iljina stāsta – lai
popularizētu ne vien torni, bet
arī pilsētu, tas pieteikts Tūrisma attīstības valsts aģentūras
rīkotajā konkursā kā Eiropas
izcilākais tūristu galamērķis.
«Mūsuprāt, ne jau tikai tornis ir
ceļojuma galamērķis – tā ir pati
pilsēta ar visu, kas te pieejams,»
tā JRTC vadītāja, piebilstot, ka
uzvarētājam būs iespēja izveidot
piecas minūtes garu videofilmu
par objektu. «Šādas iespējas
iegūt bezmaksas reklāmu pilsētai ir jāizmanto,» viņa piebilst.
Sv.Trīsvienības baznīcas torni jau
apmeklējuši arī viesi no Dānijas,
Portugāles, Norvēģijas, Zviedri-
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Uzsāk Raiņa ielas rekonstrukciju
 Jānis Kovaļevskis

Šonedēļ līdz ar Raiņa
ielas rekonstrukciju posmā no Sarmas ielas līdz
Čakstes bulvārim tiek
uzsākti vērienīgākie būvniecības darbi pilsētā
šogad, jo paralēli ielas
rekonstrukcijai tiks veikti
arī apakšzemes komunikāciju nomaiņa ūdenssaimniecības attīstības
projekta 2. kārtā.
«Apjomīgākie projekti pilsētā
šogad saistīti ar Raiņa ielas un Čakstes bulvāra izbūvi. Īpaši sarežģītu
šī projekta ieviešanu padara tas, ka
visi darbi jāapvieno ar apakšzemes
komunikāciju nomaiņu, kas tiek
realizēta kā atsevišķs projekts. Šobrīd ir noslēgti visi nepieciešamie līgumi, lai uzsāktu darbus Raiņa ielā,
tādēļ būvniekiem tikai jāvienojas
par veicamo darbu secību – aicinu
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par satiksmes organizāciju
būvdarbu laikā,» uzsver Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks.
Raiņa ielā plānots rekonstruēt
ielu brauktuves un ietves, lietus ūdens kanalizāciju, atjaunot esošās koku alejas, apstādījumus un veikt citus darbus.
Būvdarbu līgums par Raiņa ielas
rekonstrukciju noslēgts ar SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» par 3,94 miljoniem latu.
Savukārt līgums par Raiņa ielas
rekonstrukcijas būvuzraudzību

noslēgts ar SIA «Jurēvičs un partneri» par 26,4 tūkstošiem latu, bet
projekta autoruzraudzību veiks
SIA «3C» par 39 tūkstošiem latu.
Raiņa ielas rekonstrukcija ietilpst projektā «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes
krastmalas sakārtošana», kura
mērķis ir izveidot mūsdienīgu
un kvalitatīvu apakšzemes un
virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot
Raiņa ielu, Čakstes bulvāri un
Lielo ielu posmā no Dambja ielas līdz Driksas tiltam. Čakstes
bulvāra rekonstrukcijas darbu
veicējs tiks noskaidrots līdz maija
beigām, kad noslēgsies iepirkuma
procedūra, bet Lielās ielas izbūvi
veiks nākamgad. Kopējās projekta
izmaksas plānotas 13,4 miljonu
latu apmērā. Veicot Raiņa ielas
rekonstrukcijas darbus, kā apbraucamie ceļi tiks izmantoti Sarmas
un Pētera iela. Arī šajās ielās tiks
atjaunots asfalta segums: Sarmas
ielā – visā garumā, bet Pētera ielā
– posmā no Svētes līdz Zirgu ielai.
Projektu pilnā apmērā paredzēts
ieviest trijos gados paralēli ar Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu
«Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā, 2.
kārta». Šī projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 17,5 miljoni latu – no
tām 12,54 miljonus latu finansē
Kohēzijas fonds, savukārt pieci
miljoni tiks segti no finansējuma
saņēmēja – SIA «Jelgavas ūdens»
– līdzekļiem. Projekta realizācijas
laiks ir četri gadi.
Turpinājums 3.lpp.

Raiņa ielas
rekonstrukcija

jas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas,
Francijas, Rumānijas, Ķīnas un
citām valstīm.
Šogad tūristiem vairāk tiks
piedāvāta aktīvā atpūta. «Sadarbībā ar zirgkopības mācību centru
«Mušķi» piedāvāsim izjādes ar
zirgiem un pajūgā. Sākumā gan
šāda iespēja būs tikai «Mušķos»,
bet ceram, ka nākotnē arī pa pilsētu varēs vizināties pajūgā,» stāsta
A.Iljina. Arī sestdien, 14. maijā,
«Mušķi» gaida ciemiņus jau no
pulksten 11 – būs iespēja vizināties
pajūgā un ponija mugurā. Savukārt pulksten 12 jātnieces sniegs
figurālās maiņas demonstrējumu
– priekšnesumu mūzikas pavadījumā. Vēl tūristiem tiks piedāvāta
iespēja lidot ar gaisa balonu, vizi-  Ilze Knusle-Jankevica
nāties pa Lielupi ar jahtu vai kuģīti «Frīda», kas peld no «Līčiem»
Apkures sezona Jelgavā
līdz pilsētai un atpakaļ.
beigusies – vēl otrdien

Apkures sezona beigusies

Turpinājums 3.lpp.

Ekskursiju maršruti 14. maijā
Gids

Maršruts

Tikšanās

Kontakti

Inese
Janševica
Līga
Barčevska
Vera
Petrjankina
Jāzeps
Stepiņš
Sarmīte
Bērziņa

Kur ir četri
senās Jelgavas vārti?
Savvaļas zirgi un ziedošās
tulpes Lielupes palienes pļavās
Ceļi, kas ved
uz dievnamu
Pa Kristiana Bornmana
pēdām 17. gadsimta Jelgavā
Pilsēta, kurā tu dzīvo

Pie Ezera vārtiem Uzvaras
ielā (pie tirgus) pulksten 16
Pie Jelgavas pils vārtiem
pulksten 16
Pie Sv.Annas baznīcas
vārtiem pulksten 16.30
Pie Sv.Trīsvienības baznīcas
strūklakas pulksten 15.30
Pie Jelgavas pils
vārtiem pulksten 10

26340653
29783747
26010096
26589119
22312898

centrālā apkure atslēgta pēdējiem objektiem,
tostarp pirmsskolas
izglītības iestādēm,
informē SIA «Fortum
Jelgava» valdes locekle
Aina Bataraga. Viņa lēš,
ka apkures sezona noslēgusies ar apmēram
1,3 miljonus latu lielu
patērētāju parādu, kas
gan ir mazliet lielāks
nekā pērn, bet pa vasaru tas atkal nedaudz
sarukšot.

«Jā, šajā apkures sezonā kopējais parāds mazliet palielinājās, bet tomēr samērīgi, īpaši
salīdzinājumā ar citām Latvijas
pilsētām,» norāda A.Bataraga,
piebilstot, ka Jelgavas pašvaldība
ieguldījusi lielas subsīdijas, lai
palīdzētu par apkuri norēķināties
mazturīgajiem iedzīvotājiem.
Starpsezonu periods ir arī aktīvākais remontdarbu laiks. Arī
šobrīd rit kārtējie apkures tīkla
remontdarbi, kuru dēļ līdz 17.
maijam vairākām mājām – Sudrabu Edžus ielā 5, 7/9, Pasta ielā
53, 55, 57, 59, 61, Jāņa ielā 2 un
Zemgales prospektā 2 – netiks
piegādāts siltais ūdens.
Turpinājums 3.lpp.
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Vakar, 11. maijā, pilsētā noslēdzās domes izsludinātais Spodrības
mēnesis – dažādās talkās piedalījās vairāk nekā 2000 jelgavnieku,
sakopjot gan savas mājas apkārtni, gan citas piedrazotas vietas
pilsētā. Paradoksāli, bet vislabprātāk talkās iesaistās tie, kuri paši
nemēslo, cilvēki, kuri vienkārši vēlas dzīvot sakoptā vidē. Lielās talkas laikā bija manāma ne viena vien iedzīvotāju grupa, kas izrādīja
iniciatīvu un sakopa svešas, citu piemēslotas teritorijas. Taču tajā
pašā laikā pilsētā ir pietiekami daudz konkrētu saimnieku īpašumu,
kurus rotā atkritumi un apkārtējiem bīstami grausti, bet viņiem
nedz Spodrības mēnesis, nedz kāds cits datums nav pamudinājums
savest kārtībā sev piederošo teritoriju – šie grausti jau gadiem bojā
pilsētas skatu, un vienīgais, ar ko atrunājas to īpašnieki, – sakopšana
ir pārāk dārga un šobrīd viņi to atļauties nevarot.

Nameja ielas 6 saimnieks:

«Tagad nauda jāiegulda
tur, kur ir cerības to atgūt»
Nameja ielā 6 jau gadus
trīsdesmit stāv nepabeigta
daudzdzīvokļu ēka. To savulaik cēla agrokombināts
«Jelgava», bet tā arī neuzcēla. Tagad ēku mantojusi
agrofirma «Jelgava», kas
gan sakās iespēju robežās
kopjam savu īpašumu, lai
gan likuma normas ievērotas nav tik un tā – bīstamais
objekts nav norobežots, un
tajā viegli var iekļūt ikviens.
Tās valdes loceklis Edgars
Silakalns atzīst, ka saprotot – pašiem vien būs tas
vezums jāvelk:
«Saprotiet, mūsu pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība
– šobrīd naudu ieguldām fermu
rekonstrukcijā. Tur vismaz ir
cerība kaut ko dabūt atpakaļ!
Tagad nav brīvu līdzekļu,
lai savestu kārtībā šo māju,
bet cerību neatmetam. Pirms
krīzes – 2007. gadā – jau sākām kaut ko darīt, taisījām
pārprojektēšanu, salikām jaunus elektrības skapjus, bet
tā arī palika. Ēka noteikti ir
atjaunojama, tā nav tik bēdīgā
stāvoklī, lai vajadzētu nojaukt.
Vienīgi pirmām kārtām tai ir
jānomaina jumts – jāizveido slīpais –, bet citādi ēka ir normālā
stāvoklī. Tas, ko šobrīd saviem
spēkiem esam spējīgi izdarīt,
– regulāri cenšamies appļaut
teritoriju, lai tā neaizaug.
Protams, iespēju robežās katru
gadu arī pārskatām, kur atkal

viedokļi
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Pavasara ielas 22 saimniece:

Pilsētnieks vērtē

«Paldies Dievam, drīz
šī būs bankas problēma»
Pavasara ielā
22 degusī koka
māja jau vairākus gadus stāv
tukša – logi
izsisti, durvis
vaļā, pagalms
– viena liela
atkritumu izgāztuve. Taču,
neraugoties uz
šādu ainu, sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
tās saimniece
Nadežda Kočkina šķiet pat
apmierināta:

«Jā, pagaidām jau vēl tas
ir mans īpašums un mana
problēma, bet tas ir tikai laika
jautājums – jau pēc mēneša vai
diviem šis grausts būs bankas
problēma, tad lai banka arī
ar to tiek galā. Kāpēc banka
pārņem? Ko tur iedziļināties?!
Tāpat kā visiem – atņem, un
viss. Šī māja man pieder trīs
gadus – pirkām ar domu novajag aiznaglot durvis, logus, jaukt un vietā celt privātmāju,
lai jaunieši nelien iekšā. Bet bet situācija tā pavērsās, ka
diemžēl realitāte ir tāda: mēs
aiznaglojam, bet pēc laika kāds
jau atkal ir atlauzis dēļus un
mēģinājis īpašumā iekļūt. Saprotam, ka tas var būt bīstami,
it sevišķi, ja tur ložņā bērni,
bet nevaram arī mēs katru
dienu tikai vaktēt, vai atkal
kāds dēlis nav atlauzts. Zinu,
ka mūs par to var sodīt, bet ar
sodu jau neko neatrisinās. Man
jau šķiet, ka pilsētā ir daudz
citu objektu, kas ir krietni
sliktākā stāvoklī un rada daudz
lielāku bīstamību, – lūk, viņus
gan vajadzētu sodīt! Mēs vismaz apzināmies, ka tas ir mūsu
īpašums, un cenšamies par to
rūpēties – gribot negribot kaut
kad jau tā ēka būs jāatjauno,
jo jaukt nost nav jēgas, tas
izmaksā vēl dārgāk!»

uzcelt nepaspējām. Tagad jau
nevienam vairs naudas nav!
Sakopt? Kā to var sakopt – jūs
zināt, cik tas maksā?! Pāris reižu jau biju noalgojusi cilvēkus,
lai par 50 latiem to musaru
savāc, bet kāds no tā labums
– tikko savāc, tā tūlīt atkritumi
parādās no jauna. Jūs domājat, ka es tur mēsloju? Tie ir
kaimiņi no citām privātmājām
blakus. Vajag tikai paskatīties,
cik no viņiem ir noslēgti līgumi

par atkritumu izvešanu un cik
bieži viņi tos izved. Neviens jau
negrib maksāt par atkritumu
izvešanu, tāpēc vieglāk ir atvest uz manu sētu un izgāzt.
Jā, zinu, likums nosaka – šādu
bīstamu ēku teritorija ir jānožogo, lai tai nepiekļūtu sveši
cilvēki, bet tā atkal ir nauda,
turklāt liela nauda, lai visu šo
teritoriju nožogotu. Nu, nevaru es to izdarīt! Paskatīsimies,
kā banka tiks ar to galā.»

Institūta ielas 1 īpašniece:

«Šodien pat došos uz policiju»

Veco tenisa kortu K.Barona ielā saimnieks:

«Mans mērs ir pilns – šodien pat
došos uz policiju. Mēs cenšamies
ievērot visus Būvvaldes norādījumus, kā to nosaka likums,
gādājot, lai nepabeigtā būve būtu
norobežota, sakopta, taču kāds
Žoga vārti vaļā, atkritumi pamestajā un bīstamajā nemitīgi mūsu darbu nenovērtē
teritorijā mētājas visur, bet vismaz cerību rada fakts, un turpina bojāt īpašumu. Pirms
diviem gadiem teritoriju apvilkām
ka pašā malā sakrauti vairāki melni plēves maisi. Pirmā ar žogu, bet tas nelīdzēja – žogu
doma – saimnieks teritoriju vismaz ir kopis, tik vien kā salauž... Man ir radies priekšstats,
nav paspējis savāktos maisus izvest, taču izrādās, ka tā
ka apkārt dzīvo nevis iecietīgi
ir alošanās. Veco tenisa kortu saimnieks SIA «Prestižs»
cilvēki, kuriem rūp apkārtējā vide,
komercdirektors Ivars Krastiņš atzīst, ka šos maisus bet gan barbari, kuru vienīgais
gan nav piepildījuši teritorijas saimnieki, visticamāk, mērķis ir visu postīt. Pieļauju, ka
daļa no tiem, kas vēlas iekļūt šajā
tos te kāds vienkārši atvedis un izmetis:
privātīpašumā, ir mazgadīgie narkomāni un alkohola lietotāji – to
«Pēc mūsu sarunas pats biju var spriest pēc tā, ko viņi aiz sevis
aizbraucis apskatīt šo īpašumu. Jāsaka, ka teritorijā atstātie maisi ar
atkritumiem nav mūsu – visdrīzāk,
tumsas aizsegā tie atvesti no kādas
privātmājas. Ar to mums nākas saskarties samērā bieži, to apliecina
arī blakus esošās autostāvvietas
SIA «Auto nams» dežuranti. Ja
pēcpusdienā teritoriju satīra, nākamajā rītā bieži vien paveras jaunas
drazu kaudzes. Šo vietu nereti
apmeklē arī tā saucamie bomži,
atnes no atkritumu tvertnēm
krāmus, tos pārrevidē, bet to, kas
nav derīgs, atstāj mūsu īpašumā.
Diemžēl apsardzi pa teritorijas perimetru izvietot būtu pārāk dārgi.
Iespēju robežās mēs cenšamies
savu īpašumu sakopt...»

«Teritorijā savāktie
atkritumu maisi nav mūsu»

Astoņdesmito gadu beigās celtā ēka Institūta ielā
1 bija vienīgā no pilsētas
graustiem, kurai saskaņā
ar likumu saimnieks apkārt
apvilcis žogu, pamanīja
«Jelgavas Vēstnesis». Taču,
izrādās, arī tas nav šķērslis,
lai objekts būtu gana bīstams – žogu regulāri kāds
pacenšas sabojāt un teritoriju – piemēslot. Īpašniece
Ilva Ciniņa atzīst, ka jūtas
teju vai bezspēcīga:
atstāj, taču tur arī regulāri tiek
vesti un izgāzti atkritumi, un to
jau dara pieauguši cilvēki. Divas
reizes nedēļā sūtu uz turieni cilvēkus, kas vāc citu ļaunprātīgi izmestos atkritumus. Man jau šķiet,
ka teritorijas uzturēšana man
izmaksā dārgāk nekā nekustamā
īpašuma nodoklis, kas arī nebūt
nav mazs. Protams, nezinu, vai
policija līdzēs, bet vismaz es būšu
izmantojusi savas iespējas – varbūt tomēr policija patrulēšanas
laikā pievērsīs lielāku uzmanību
arī šai vietai, jo saskaņā ar likumu
tā ir prettiesiska iekļūšana privātā
norobežotā īpašumā. Esmu ģimenes cilvēks un diemžēl nevaru 24
stundas diennaktī uzraudzīt šo

vietu – jau tā cenšos maksimāli
gādāt, lai objekts neradītu bīstamību, bet ar tādu sabiedrību
cīnīties ir ļoti grūti.
Šajos ekonomiskajos apstākļos
ēku atjaunot ir nereāli, bet jo
projām ceru, ka paies laiks un tas
tomēr izdosies. Šī noteikti varētu
būt laba sabiedriskā ēka, jo kā
tāda tā arī celta. Teikšu godīgi – šo
gadu laikā idejas ir bijušas dažādas,
esam pat izstrādājuši projektu ēkas
nojaukšanai, bet, apjaušot, cik tas
ir dārgi, sapratu, ka tomēr jāmeklē
iespēja ēku atjaunot.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Garozas iela 3

Saimnieks cīnās Irānā; par īpašumu necīnās neviens
Basketbolistam Kasparam Kambalam īpašums
Garozas ielā 3 pieder jau ilgāku laiku, taču visus
šos gadus, neraugoties uz to, kurā valstī vai
pilsētā viņš mitinās, par savu īpašumu interesi
K.Kambala nav izrādījis. Arī šodien pa bīstamo
graustu brīvi ložņāt var ikviens – logi un durvis
izsisti, apkārtne nolaista, pagalmā valda pamatīga smaka. Pēc trīs nedēļām K.Kambala varētu
atgriezties no Irānas, kur, pēc pēdējām ziņām,
šobrīd spēlē šīs valsts čempionātā – iespējams,
tad varētu arī uzzināt paša sportista viedokli par
viņa nesakopto īpašumu Jelgavā.

Kuros Jelgavas
muzejos jūs
esat bijis?
Jūlija, žurnāliste:
– Pirms kādiem
trim gadiem
apmeklēju
«Academia
Petrina», un
tas laikam arī viss. Dēls bijis arī
Alunāna muzejā, tiesa gan – pirms
rekonstrukcijas. Patiesībā man
patīk Muzeju nakts ideja, lai gan
pati šajā pasākumā nekad neesmu
piedalījusies. Varbūt šogad aiziešu
– gribētos redzēt torni. Naktī gluži
ne, bet vakaru tam varētu veltīt.
Valērija, skolniece:
– Es mācos
Lietuvā, tāpēc
apmeklēt muzejus Jelgavā
īsti nav sanācis.
Taču man ļoti gribētos apskatīt
Ādolfa Alunāna muzeju – draugi
stāstījuši, ka tur ir interesanti. Ja
tagad tas kļuvis interaktīvāks – vēl
jo vairāk. Drīzumā esam iecerējuši
apmeklēt arī muzeju Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Varbūt, lai
apskatītu citus muzejus, ar mammu
izmantosim Muzeju nakts priekšrocības.
Sergejs, bezdarbnieks:
– Kādi vēl muzeji?! Vairāk
par mākslu
man tagad rūp
darba atrašana. Atceros, vēl mācoties skolā, biju
muzejā Akadēmijas ielā, bet tas bija
ļoti, ļoti sen. Tagad tas ir tā pārvērties... Ja muzejā ir ko skatīties, tad
to apmeklēt ir interesanti, bet man
diemžēl tagad tas nav prātā.
Zane, mākslas
pedagoģe:
– Esmu bijusi
visos Jelgavas
muzejos gan
pirms, gan pēc
rekonstrukcijas, vienīgi Alunāna muzeju pēc
atklāšanas neesmu apmeklējusi,
taču ceru, ka tas būs vaļā Muzeju
naktī. Ceru arī, ka šogad Muzeju
nakts Jelgavā būs interesantāka
nekā pērn, tāpēc, lai atbalstītu Jelgavu, apmeklēšu tās pasākumus. Ir
taču tik daudz cilvēku, kuri muzejus
apmeklē tikai vienreiz gadā – Muzeju naktī –, un ir interesanti apskatīt
ne tikai ekspozīcijas, bet arī pavērot
cilvēkus.
Juris, mācās:
– Man ļoti gribētos pabūt
tornī nakts
laikā – ja Muzeju naktī šāda
iespēja būtu,
es to noteikti izmantotu. Zinu, ka
daudzus tieši Muzeju nakts motivē
iepazīties ar muzeju piedāvājumu.
Šogad, ceru, motivēs arī mani, citādi sen atpakaļ esmu bijis Alunāna
muzejā, pilī un šajā ziemā – tornī.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Uzsāk Raiņa ielas rekonstrukciju
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Arī šajā projektā paredzēti apjomīgi darbi – tiks veikta dzeramā
ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija – deviņu jaunu dziļurbuma aku izveide Tetelē, maģistrālā
ūdensvada rekonstrukcija 20,5
kilometru garumā, otrā pacēluma
sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru rekonstrukcija, jaunas ūdens
attīrīšanas stacijas izbūve, ūdens
tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 28,4 kilometru garumā un
kanalizācijas tīklu paplašināšana
24,6 kilometru garumā.
Pēc jaunās ūdens attīrīšanas
stacijas uzbūvēšanas dzeramais
ūdens Jelgavā tiks attīrīts atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas
standartiem attiecībā uz dzeramā
ūdens kvalitāti. Pēc projekta īstenošanas 87,5 procenti Jelgavas
iedzīvotāju būs nodrošināti ar
ūdensapgādes pakalpojumu, bet
83,5 procenti – ar kanalizācijas
pakalpojumu.
Pirmais būvdarbu līgums, kas
paredz ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un izbūvi vairākos
posmos pilsētas centrā un Pārliel
upē, noslēgts ar SIA «NORMA-
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Tomēr tiek domāts arī par to,
lai Jelgavā būtu ko redzēt. Jau
tagad izveidoti daži jauni maršruti, kas aptver ne tikai pilsētu, bet
arī tuvākos novadus, un A.Iljina
atzīst, ka lielas cerības tiek liktas
uz jaunajiem gidiem. «Ir arī iecere
piedāvāt pa pilsētu ekskursiju
autobusā, kur brauciena laikā
gids stāsta būtiskāko. Šādu iespēju
var izmantot ne tikai tūristi, bet,
piemēram, uzņēmēji vai iestādes,
lai iepazīstinātu ar Jelgavu savus
viesus,» stāsta A.Iljina.
JRTC vadītāja piebilst, ka pilsētā ir daudz objektu un pasākumu,
ko apmeklēt, piemēram, Jelgavas
pils, atjaunotais Ādolfa Alunāna
muzejs, vecpilsēta, promenāde,
Zemgales Olimpiskais centrs,
bet galvenais ir izveidot tādu
piedāvājumu, lai cilvēkiem būtu
interesanti un viņi gribētu te
uzkavēties ilgāk nekā divas trīs
stundas. To ir sapratuši arī uzņēmēji, kuri palēnām sāk mainīt
savu piedāvājumu. Piemēram,

ziņas

Tīra peldvietu

S» par 2,67 miljoniem latu. SIA
«Jelgavas ūdens» projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode
norāda, ka pirmā līguma laikā
darbi tiks veikti Čakstes bulvāra,
Lielās un Raiņa ielas posmos un
Pārlielupē – Aviācijas, Garozas,
Cukura, Veco Strēlnieku ielā un
Brīvības bulvārī.
«Sarežģījumus abu projektu
ieviešanā varētu radīt būvdarbu
sadārdzinājums, kurš ūdenssaimniecības projektā sasniedz pat 70
procentus, tādēļ esam uzsākuši
sarunas ar Vides ministriju par
papildu finansējuma piesaisti vai
plānoto darbu apjoma samazināšanu, jo tik strauju cenu lēcienu
neviens nebija prognozējis. Līdzīga situācija ūdenssaimniecības
attīstības projektos ir visā Latvijā.
Arī pārējos būvdarbu iepirkumos
šogad novērojam sadārdzinājumu
par aptuveni 30 procentiem,»  Ilze Knusle-Jankevica
skaidro V.Ļevčenoks.
Pirmie darbi ūdenssaimniecības
Šonedēļ ūdenslīdēji
projektā tuvākajā laikā sāksies
pārbaudīja, vai Lielupes
Čakstes bulvāra posmā no Raiņa
gultne pludmales zonā
līdz Lielajai ielai un Raiņa ielas
ir droša atpūtniekiem.
posmā no Čakstes bulvāra līdz
«Atradām trīs metāla
Mātera ielai.
gabalus, kurus izcēlām,

Jaunajā sezonā
akcentēs aktīvo tūrismu

bet citu neko – ne kokus,
ne drazu. Arī reljefs ir bez
īpašām dziļuma svārstībām, ūdens diezgan tīrs,
redzamība laba – ap metru,» situāciju raksturo
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Jelgavas daļas
komandieris Artūrs Hroļenko, secinot: Lielupē
peldēties ir droši.

ģimenes restorāns «Hercogs» piedāvā senās Kurzemes hercogistes
ēdienkarti – uz akmeņiem gatavotu maltīti, var spēlēt militārās
simulācijas spēli «Airsoft». Lai atbalstītu uzņēmīgos, JRTC rīko arī
suvenīru konkursu, kura mērķis
ir paplašināt suvenīru klāstu. Interesantāko un oriģinālāko ideju
autoriem būs iespēja savus darbus
piedāvāt tūristiem Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī un citās suvenīru
tirdzniecības vietās.
 Sintija Čepanone
A.Iljina norāda, ka ne viss ir
paveicams uzreiz, tāpēc daudzas
Ar kopīgo devīzi «Laba
lietas kalpos kā iestrādes nākamadaba» 6. jūnijā «Ledijām sezonām, piemēram, nākotnē
ņos» durvis vērs tradiciocentrs plāno piedāvāt ekskursijas
nālā vasaras nometne.
pa uzņēmumiem un ražotnēm, un
Lai būtu droši, ka bērns
ir jau sākti apzināt tie uzņēmumi,
varēs iesaistīties plānokuri būtu ar mieru uzņemt ciemitajās aktivitātēs, vecāki
ņus. «Tomēr vēl tuvākā nākotnē
savas atvases nometnei
ceram vienoties ar universitāti par
aicināti pieteikt savlaito, lai pils apmeklētājiem ir atvērta
cīgi. Līgumu par dalību
arī sestdienās un svētdienās. Šonometnē varēs noslēgt
brīd ir tā, ka viesi brīvdienās var
18., 19. un 20. maijā
tikai apskatīt pili no ārpuses,» tā
«Jundā» Pasta ielā 32.
JRTC vadītāja.
Kā stāsta «Jundas» direktores
vietnieks Māris Kalniņš, «Lediņi»
vasaras nometnēm būs atvērti no 6.
rāda, ka laika nobīde starp no- jūnija līdz 12. augustam un kopumā
tikumiem Igaunijā un Latvijā ir plānots uzņemt ap 80 pirmo piecu
aptuveni pusgads,» atklāj «For- klašu skolēnus. «Minimālais laiks,
tum Jelgava» valdes locekle. Pēc ko bērns var pavadīt nometnē «Leviņas prognozēm, paziņojums diņos», ir nedēļa, un tās laikā būs
par gāzes cenu pieaugumu iespēja aktīvi pavadīt laiku kopā ar
Latviju varētu pārsteigt rudens vienaudžiem, ievērojot nometnes
pusē, bet, vai un kā tas ietekmēs tematiku «Laba daba». Tas nozīmē,
apkures tarifus, vēl nav zināms. ka ikdienas nodarbībās tiks izzināta
«Notiekošais arvien vairāk liek
domāt, ka mūsu izraudzītais Aicina noformēt
virziens būvēt Jelgavā bioku- skatlogus pilsētas krāsās
rināmā koģenerācijas staciju ir
 Sintija Čepanone
pareizs,» tā A.Bataraga.
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Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu speciāliste
Eva Kidere norāda, ka vēl tiek veikti
pēdējie pludmales labiekārtošanas
darbi – uzstādītas pārģērbšanās
kabīnes, norobežojoša siena, kas
aizsedz labierīcības un atkritumu
konteinerus, glābēju novērošanas
postenis, bojas un bērnu peldzonas
norobežojošās bonas, laipas, kas
iesniedzas ūdenī, koka soli. Tāpat
šajās dienās jāizvieto navigācijas
zīmes.
Lai gan īpašs pludmales atklāšanas pasākums netiek plānots,
svētdien pludmalē, kad oficiāli
sākas peldsezona, darbu sāks arī
glābšanas dienests. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau ziņoja, ka

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka «Fortum
Jelgava» Rūpniecības ielā plāno
būvēt biokurināmā koģenerācijas staciju, kurā varētu izmantot dažādus kurināmā veidus,
piemēram, koksnes šķeldu, salmus, un gāze paliktu kā rezerves kurināmais. Savukārt, lai
visu pilsētu varētu apsildīt no
viena avota, zem Lielupes paredzēts izbūvēt saistvadu. Šobrīd
ir apzināts galveno iekārtu piegādātājs, veikti sagatavošanās
darbi, bet vēl rit saskaņošanas
process. A.Bataraga norāda,
ka jau šomēnes būs skaidrība,
kad varētu sākties reāli jaunās
siltumapgādes stacijas būvniecības darbi.

Gatavojoties Pilsētas svētkiem,
kas ar devīzi «Es mīlu Jelgavu»
notiks no 24. līdz 29. maijam, pilsētas dome un aģentūra «Kultūra»
aicina pašvaldības iestādes un uzņēmumus, pilsētas uzņēmējus, kā
arī ikvienu jelgavnieku sapost savu
dzīves telpu un svētku mēnesī noformēt uzņēmumu telpas un skatlogus,
izmantojot pilsētas krāsas.
Pieteikt vērtēšanai noformētos
skatlogus var līdz 20. maijam, sūtot vēstuli uz adresi: «Kultūra»,
K.Barona iela 6, vai pa e-pastu:
kultura@kultura.jelgava.lv.
Gaumīgāko noformējumu organizatori saņems ielūgumus uz Pilsētas
svētku Strūklaku šovu un grupas
«Labvēlīgais tips» koncertu Uzvaras
parkā 28. maijā.

daba un veidoti dažādi interesanti
darbi no dabas materiāliem,» stāsta
M.Kalniņš, piebilstot, ka katrai
nedēļai būs atšķirīga tēma, līdz ar
to interesanti būs arī tiem bērniem,
kuri nometnē pavadīs vairākas
vasaras nedēļas.
Nometnes dalībniekus katru rītu
«Lediņos» un dienas noslēgumā
atpakaļ tradicionāli nogādās organizēts transports. «Plānots, ka
autobuss pulksten 9 izbrauks no
«Jundas», bet atgriešanās paredzēta pulksten 18. «Lediņos» bērniem
būs iespēja iesaistīties praktiskās
izglītojošās nodarbībās un organizētās aktivitātēs, taču katru dienu
paredzēts arī brīvais laiks, kad
varēs peldēties, kāpelēt, šūpoties
vai izmantot citas aktīvās atpūtas
iespējas,» dienas kārtību ieskicē
M.Kalniņš, piebilstot, ka maksa
dienā ir pieci lati un tajā iekļauts
transports, divreizēja ēdināšana
un mācību procesiem, aktivitātēm
nepieciešamie materiāli.
Lai vecāki būtu droši, ka bērnam
tiks nodrošināta vieta nometnē,

Pludmale tika
ierīkota projekta
«Lielupes gultnes
tīrīšana un Liel
upes labā krasta
aizsargdambja
posmā no dzelzceļa
tilta līdz Rīgas ielai
atjaunošana» gaitā.
Veicot darbus, no
Lielupes jau tika izcelti vairāki metāla
konteineri, pildīti ar
betona un šķembu
maisījumu, bet
nu glābēji vēlreiz
pārliecinājās, ka peldēšana un niršana
jaunajā pludmalē
būs droša.
Foto: Ivars Veiliņš
šos pienākumus veiks speciāli apmācīti Pašvaldības policijas darbinieki.
«Glābēji pludmalē dežūrēs katru
dienu no pulksten 10 līdz 22. Viņi
speciālās mācībās apguva glābšanas darbā nepieciešamās iemaņas,
pirmo palīdzību slīkšanas gadījumā,
kvadracikla, atpūtas kuģa vadīšanu
un citas lietas,» tā Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce. Viņa norāda,
ka glābēju galvenais uzdevums būs
raudzīties, vai peldētāji ir drošībā,
tāpat tiks kontrolēts, lai peldvietā
nelieto alkoholu un nesmēķē. «Sekosim, lai tiktu ievēroti arī citi normatīvie akti, piemēram, lai peldvietā
neieved un nepeldina dzīvniekus,»
piebilst S.Reksce.

viņi savas atvases aicināti pieteikt
laicīgi, un tas būs izdarāms no 18.
līdz 20. maijam «Jundā» Pasta ielā
32. Direktores vietnieks norāda
– lai noslēgtu līgumu par dalību nometnē, jāiesniedz aizpildīts līgums,
kura veidlapa pieejama mājas lapā
www.junda.lv, kā arī jāaizpilda
aptaujas lapa par bērna veselības
stāvokli un prasmēm. «Savukārt
nometnes pirmajā dienā papildus
būs nepieciešama ģimenes ārsta
izziņa un jāiepazīstas ar nometnes kārtības noteikumiem,» tā
M.Kalniņš. Sīkāku informāciju par
pieteikšanos nometnei «Laba daba»
un tās plānu var uzzināt mājas
lapā www.junda.lv vai pa tālruni
63022298, 26448086.
Pieteikšanās un līgumu slēgšana
dalībai nometnē «Lediņos»
• Trešdien, 18. maijā, no pulksten
12 līdz 16
• Ceturtdien, 19. maijā, no pulksten
9 līdz 13
• Piektdien, 20. maijā, no pulksten
16 līdz 19

JELGAVAS PILSĒTAS PARAKSTU
VĀKŠANAS VIETU DARBA LAIKI
No 11. maija līdz 9. jūnijam –
CVK izsludinātā parakstu vākšana par «Grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē», kas
rosina grozīt Satversmes 112. pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka «valsts nodrošina
iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā», kā arī ierosina
pārejas noteikumus, nosakot, ka «ar 2012. gada 1. septembri visās valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā».
No 18. maija līdz 16. jūnijam –

CVK izsludinātā parakstu vākšana par apturētajiem likumiem «Grozījumi likumā «Par
valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam»», «Grozījums
likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»» un «Grozījumi likumā «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam»».
Parakstu vākšanas vieta
Aģentūra «Kultūra»
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Miezītes bibliotēka
LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
Pirmdienās Otrdienās

Trešdienās

Parakstu vākšanas vietas adrese Jelgavā
K.Barona ielā 6
Mātera ielā 44
Dobeles šosejā 100
K.Helmaņa ielā 8
Institūta ielā 4
Ceturtdienās

16.00 – 9.00 – 15.00 – 16.00 –
20.00
13.00 19.00
20.00
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Sāksies pieteikšanās
vasaras nometnei «Lediņos»

Apkures sezona beigusies
Līdztekus tam «Fortum Jelgava» plāno paplašināt siltumapgādes tīklus, pieslēdzot
centrālajai apkurei arvien jaunus klientus. Šajā sezonā, piemēram, apkure tika pieslēgta
dzelzceļa transporta servisa
kompānijai «EuroMaint Rail»
Rūpniecības ielā, bērnu izklaides centram «Bossiks» Pulkveža Brieža ielā, vairākiem
dzīvokļiem, kas bijuši atslēgti
no apkures, un arī vienai privātmājai. «Jo plašāks ir klientu
loks, kam apkure pieslēgta, jo
lētāka tā sanāk. Līdz ar to tas ir
izdevīgi abām pusēm, un to mēs
arī skaidrojam,» tā A.Bataraga,
piebilstot, ka interesi izrādījuši
arī daži uzņēmumi no rūpnieciskajām zonām.
Lai gan šobrīd vēl nevar
runāt par nākamās sezonas
apkures cenām, visticamāk,
maksa par siltumu pieaugs. Par
to liecina notiekošais kaut vai,
piemēram, kaimiņvalstī Igaunijā. «Igaunijā ir oficiāli paziņots
un publiskots, ka nākamsezon
gāze sadārdzināsies. Kāpums
tiek lēsts iespaidīgs – gandrīz
50 procenti. Latvijā par to
pagaidām nerunā, bet pieredze
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Piektdienās

Sestdienās

Svētdienās

12.00 –
16.00

8.00 –
12.00

8.00 –
12.00

 Atzīmējot Eiropas Jaunatnes nedēļu, 18. maijā Jelgavā notiks orientēšanās pasākums. Tam pieteikties
var līdz 15. maijam. Starts – pulksten
10 pils pagalmā, finišs – pulksten 14.
«Jauniešiem jāizveido komanda no trim
cilvēkiem un jāsaņem dalībnieku karte.
Dalībnieki apmeklēs kontrolpunktus sev
piemērotā laikā visas dienas garumā.
Piecās vietās Jelgavā būs izvietota informācija par katru ES programmas «Jaunatne darbībā» akciju, un kontrolpunktos
brīvprātīgie reģistrēs komandu, iespiedīs
zīmogu dalībnieku kartē, sniegs papildu
informāciju un atbildēs uz jautājumiem,»
tā JSPA reģionālais koordinators Jelgavā
Edgars Paulovičs, norādot, ka komandām
jāpiesakās līdz 15. maijam pa e-pastu:
jelgava.post.scriptum@gmail.com.
 VUGD 17. maijā skolēnus ielūdz uz
Atvērto durvju dienu visās ugunsdzēsēju daļās un posteņos, tostarp Jelgavā. Ugunsdzēsēji glābēji bērniem plāno
izrādīt tehniku un darba instrumentus,
pastāstīt par ugunsdzēsēja glābēja darba
specifiku un to, kā tiek pavadīta viņu
darba diena, informē VUGD Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris Artūrs Hroļenko. Apmeklējumu var
pieteikt, piezvanot uz attiecīgo daļu vai
posteni. Jelgavas daļas telefona numurs
ir 63037550.
 Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme» un «Goda
raksts» pieteikti 13 kandidāti. 16.
maijā pieteikumus vērtēs Jelgavas pilsētas
Apbalvojumu piešķiršanas komisija, bet
pēc tam komisijas izvirzītie kandidāti būs
jāapstiprina Jelgavas domei. Jau tradicionāli apbalvojumus pasniegs Pilsētas
svētkos – Jelgavas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa pieņemšanā par godu
svētkiem 27. maijā. Sabiedrisko attiecību
sektora vadītājas vietniece Baiba Pušinska
informē, ka apbalvojumus piešķir par
nopelniem pilsētas labā, par pilsonisko
aktivitāti, augstu profesionālo meistarību,
mūža ieguldījumu, īpašiem nopelniem un
varonību ekstremālās situācijās. Lēmumu
par augstākā apbalvojuma piešķiršanu
pieņem pilsētas dome. Savukārt pieteikt
kandidātus var valsts un pašvaldības iestādes, pilsētas uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un sabiedriskās organizācijas.

Sintija Čepanone
Viesnīca «Jelgava»
sakarā ar jauna
restorāna-bāra
atvēršanu aicina
savā komandā radošu un atbildīgu

ŠEFPAVĀRU(-I).
Darba pienākumi:
• restorāna virtuves darba vadīšana un aktīva iesaistīšanās ikdienas
darbā;
• banketu rīkošana;
• ēdienu receptūru un kalkulāciju
izstrādāšana un ieviešana.
Prasības:
• 5 gadu darba pieredze šefpavāra amatā;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• profesionalitāte un vēlme
pilnveidoties;
• komunikabilitāte, spēja strādāt
komandā.
Piedāvājam:
• radošu un atbildīgu darbu jaun
atvērtā restorānā-bārā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un
sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā (viesnīcā
«Jelgava»).
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz
e-pasta adresi: personals@kulk.
lv vai pa pastu: SIA «KULK», Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007.
Tālrunis 63007719.

Jelgavas 2. pamatskola
aicina nākamo pirmklasnieku
vecākus uz VECĀKU SAPULCI.
Gaidīsim jūs 2011. gada 19.
maijā plkst.18 Sarmas ielā 2,
Jelgavā.

Veselības akcija
«100 un 5 grami veselības» –
Raiņa parkā 13. maijā
pulksten 15!
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saistošie noteikumi

Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 24. marta lēmumu Nr.3/3

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 24. MARTA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.11-12
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta trešo daļu

II Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
4. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas
bez ierobežojumiem.
5. Apbedīšana notiek katru dienu, izņemot
svētdienas, pirmdienas un svētku dienas.
6. Kapsētu darbiniekiem darba laikā pie apģērba ir piestiprināta pazīšanas zīme, uz kuras
norādīts uzvārds un ieņemamais amats.
7. Tiesības organizēt koku ciršanu kapsētas
teritorijā ir kapsētas apsaimniekotājam.
8. Kapsētās aizliegts:

III Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi
9. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums:
9.1. organizēt kapsētu paplašināšanu un
jaunu kapsētu ierīkošanu;
9.2. ekspluatēt, uzturēt kārtībā un labiekārtot kapsētu norobežojuma un aizsargjoslas
teritorijas;
9.3. uzturēt, remontēt kapsētu administrācijas un saimniecības ēkas, kapličas, iekšējos ceļus
un celiņus, koplietošanas laukumus, sētas, solus;
9.4. organizēt kapsētu teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu kapsētās un
ūdensapgādi kapsētās laika periodā no 1.
maija līdz 31. oktobrim;
9.5. nospraust, uzmērīt, ierādīt dabā
kapsētas sektorus, rindas un kapavietas;
9.6. slēgt un reģistrēt kapavietas uzturēšanas līgumus;
9.7. nodrošināt apbedīto personu reģistra
kārtošanu;
9.8. iekasēt maksu par kapsētā sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši savai
kompetencei;
9.9. veikt ārpus kapavietām esošo apstādījumu kopšanu;
9.10. nodrošināt sanitāro normu un Noteikumu ievērošanu;
9.11. veikt kontroles funkcijas – apsekot
kapsētas, sastādīt apsekošanas aktus.

IV Kapavietas piešķiršanas un
kapavietas uzturēšanas līguma
noslēgšanas kārtība
10. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta, pamatojoties uz:
10.1. personas rakstveida iesniegumu par
kapavietas piešķiršanu, ievērojot Noteikumu
11. un 12. punkta nosacījumus;
10.2. sociālās aprūpes institūcijas
amatpersonas rakstveida iesniegumu par
kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu;
10.3. kapavietas lielums tiek noteikts pēc
sekojošiem izmēriem:
10.3.1. atvērtajās kapsētās jaunajos
sektoros:

12.1. kapsētu apsaimniekotājs kapavietas
uzturētājam piešķir jaunu kapavietu, bet ne
vairāk kā divas, šādos gadījumos:
12.1.1. ja mirušais kapavietas uzturētājam
ir laulātais, vecāks vai bērns;
12.1.2. ja mirušajam kapavietas uzturētājs
ir vienīgais radinieks,
12.2. par jaunas kapavietas piešķiršanu lemj
kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz:
12.2.1. fiziskas personas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtā
kapsētā;
12.2.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu
miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
12.2.3. esošās ģimenes kapavietas uzturēšanas līgumu.
13. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā izveidotā
ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai
kurā var veikt virsapbedījumu, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētu
apsaimniekotājs, pamatojoties uz:
13.1. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu
miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
13.2. kapavietas uzturēšanas līgumu;
13.3. virsapbedījuma veikšanas gadījumā
fiziskas personas rakstveida iesniegumu par
atļauju apbedīt mirušo.
14. Kapsētu apsaimniekotājs slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu par kapavietas
piešķiršanu, pamatojoties uz 11. un 12.
punktā noteiktajiem dokumentiem.
15. Kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas
un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā:
15.1. ja kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar
pārapbedīšanu un kapavietas uzturētājs vēlas
izbeigt kapavietas uzturēšanas līgumu;
15.2. ja trīs gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens kapavietas
uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs;
15.3. ja kapavieta trīs gadus ir atzīta par
nekoptu saskaņā ar Noteikumu IX nodaļu.
16. Kapavietu var ierādīt un piešķirt citam kapavietas uzturētājam apbedījuma veikšanai:
16.1. Noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajā gadījumā;
16.2. Noteikumu 15.2. vai 15.3. apakšpunktā minētajā gadījumā un ievērojot Noteikumu 23. punkta nosacījumus.

V Apbedīšanas kārtība
17. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.
18. Kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās
nodrošina kapsētu apsaimniekotājs.
19. Apbedīšanas laiku kapavietas uzturētājs vai
viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs
saskaņo ar kapsētu apsaimniekotāju.
20. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas
gadījumā – urnā. Kapa garumam jāatbilst zārka
izmēriem, dziļumam, atkarībā no gruntsūdens
līmeņa attiecīgajā kapsētā, jābūt ne seklākam par
0,9 metriem no zemes līmeņa līdz zārka vākam.
21. Apbedījums nedrīkst atrasties tuvāk par 1 m
no koka un 0,3 m no kapa pieminekļa. Atkāpes no

Atkāpe no noteiktā miera perioda pieļaujama
pie pamatotas nepieciešamības apbedīta miruša
cilvēka pārapbedīšanai vai kremēšanai.
24. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā
gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu
apsaimniekotāja un attiecīgā sanitārā dienesta
(Veselības inspekcijas) atļauju. Kapavietu pēc
mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.
25. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus
sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.
26. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētu apsaimniekotāju.

VI Kapličas izmantošana
27. Kapsētu apsaimniekotājs iznomā kapliču
apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājam iezārkota mirušā novietošanai pirms apbedīšanas
un bēru ceremonijas norisei.
28. Mirušo ievieto saldētavā, iepriekš saskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju un uzrādot
miršanas apliecību vai ārsta izsniegtu medicīnisku slēdzienu par nāvi.
29. Mirušā uzglabāšanas ilgums saldētavā ir ne
vairāk kā 5 diennaktis līdz bēru ceremonijai, ja
mirušais nav stipri bioloģiski bojāts. Stipri bioloģiski
bojātu mirušo uzglabāšana saldētavā aizliegta.
30. Piederīgie kapličā novietotu mirušo drīkst
apmeklēt ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņotajā laikā.
31. Bēru ceremonijas ilgums kapličā jāsaskaņo
ar kapsētu apsaimniekotāju.

VII Bezpiederīgo mirušo apbedīšanas
kārtība atvērtajās kapsētās
32. Kapsētu apsaimniekotājs atvērtajās kapsētās izveido speciālu sektoru bezpiederīgo
mirušo apbedīšanai.
33. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
mirušais, kurš atzīts par bezpiederīgo mirušo,
tiek apbedīts zārkā.
34. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu (zālāja kopšana, kapa kopiņas izveidošana un informatīvas zīmes uzstādīšana)
kapsētās nodrošina kapsētu apsaimniekotājs.
Kapu apmales, pieminekļi, plāksnītes un dekoratīvie stādījumi, kas uzstādīti, nesaskaņojot
ar kapsētu apsaimniekotāju, tiek demontēti.
35. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc minētā termiņa beigām
bezpiederīgā mirušā kapavietu nolīdzina, un
kapsētu apsaimniekotājs lemj par virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo sektorā.
36. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas
ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo
pārapbedīt vai arī, neveicot pārapbedīšanu,
labiekārtot un kopt šo kapavietu, vai jebkura
cita persona, kura vēlas labiekārtot un kopt
šo kapavietu, viņiem ir pienākums:
36.1. samaksāt noteiktu vienreizēju
maksu par kapavietu saskaņā ar apstiprināto
maksas pakalpojumu cenrādi;
36.2. noslēgt kapavietas uzturēšanas
līgumu.

Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m²

Kapavietas zārkiem vai urnām
Vienvietīga kapavieta
Divvietīga kapavieta
Trīsvietīga kapavieta
Četrvietīga kapavieta

VIII Kapavietas kopšana un uzturēšana

1,75
2,50
3,25
4,00

3,00
3,00
3,00
3,00

5,25
7,50
9,75
12,00

37. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
37.1. noslēgt ar kapsētu apsaimniekotāju
kapavietas uzturēšanas līgumu, norādot personu, kura būs kapavietas uzturētāja tiesību
un pienākumu pārņēmēja;
37.2. sakopt kapavietu trīs mēnešu laikā
pēc apbedīšanas, ja klimatiskie laika apstākļi
to pieļauj;
37.3. uzturēt kārtībā ierādīto kapavietas
teritoriju;
37.4. regulāri apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam;
37.5. nogādāt kapavietas kopšanas laikā
radušos atkritumus atkritumu savākšanas
vietā novietotajos konteineros;
37.6. saņemt atļauju kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, samaksājot maksu kapsētu
apsaimniekotājam.
38. Kapavietas uzturētājam aizliegts:
38.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas
robežas;
38.2. bez saskaņošanas ar kapsētu apsaimniekotāju stādīt kokus apbedīšanai ierādītajā
kapavietā un ārpus tās;

10.3.2. daļēji slēgtajās kapsētās, atvērto kapsētu iesāktajos sektoros:
Kapavieta
Kapavietas zārkiem vai urnām
Vienvietīga kapavieta
Divvietīga kapavieta
Trīsvietīga kapavieta
Rindu (joslveida kapavietu
izvietojums) kapavietas
bezpiederīgo mirušo apbedīšanai

Platums, m

Garums, m

Laukums, m²

1,5
3,00
4,50
1,50

2,50
2,50
2,50
2,50

3,75
7,50
11,25
3,75

11. Atvērtā kapsētā jaunu kapavietu piešķir
kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz:
11.1. personas rakstveida iesniegumu par
kapavietas piešķiršanu;
11.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu
miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
12. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā nav
brīvas vietas vai nevar veikt virsapbedījumu:

noteiktajiem ierobežojumiem pieļaujamas gadījumos, kad tiek apbedīta urna ar mirušā pelniem.
22. Urna ar mirušā pelniem var tikt apbedīta
kapsētā esošajā kapavietā ne mazāk kā 0,5 metri
no zemes līmeņa līdz urnai. Vienā kapavietā ir
pieļaujama vairāku urnu apbedīšana.
23. Virsapbedījumus kapā var izdarīt pēc miera
perioda beigām, kas ir ne agrāk kā pēc 20 gadiem.

38.3. izmantot blakus esošās kapavietas
teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu
u.tml. novietošanai.

IX Nekoptas kapavietas uzturēšana
39. Katru gadu novembrī kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru
nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi (1. pielikums). Brīdinājuma
zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot
šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz
informācijas stenda pie ieejas kapsētā.
40. Kapavietu komisija pēc Noteikumu 39.
punktā minētā akta sastādīšanas kapavietas
uzturētājam, ja tas ir zināms, uz viņa norādīto
adresi ierakstītā sūtījumā nosūta:
40.1. akta kopiju;
40.2. brīdinājumu par iespējamo kapavietas
uzturēšanas tiesību pārtraukšanu ar uzaicinājumu
sešu mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas
dienas novērst aktā konstatētos pārkāpumus.
41. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā
persona pēc trešā, Noteikumu 39. punktā minētā,
akta sastādīšanas 40.2. apakšpunktā noteiktajā
laikā neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja,
kapavietas uzturēšanas līgums tiek izbeigts.
42. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts,
pamatojoties uz Noteikumu 41. punktu vai 15.2.
apakšpunktu, persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu
kapsētu apsaimniekotājam, izņemot gadījumu,
ja ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums
ar citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts
virsapbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir pienākums noslēgt
jaunu kapavietas uzturēšanas līgumu.

X Atbildība un
administratīvā soda piemērošana
43. Par Noteikumu 8. un 38. punkta pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz simts latiem.
44. Noteikumu izpildi kontrolē kapsētu apsaimniekotājs. Jelgavas Pašvaldības policija
ir tiesīga sastādīt administratīvos protokolus
atbilstoši savai kompetencei vai pēc kapsētu
apsaimniekotāja iniciatīvas.

XI Noslēguma jautājumi
45. Kapavietas uzturētājam, kuram ir izveidota ģimenes kapavieta, bet nav noslēgts
kapavietas uzturēšanas līgums, trīs gadu
laikā pēc Noteikumu spēkā stāšanās ir jānoslēdz līgums par uzturēšanu.
Ja par kapavietas uzturēšanas tiesību iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka
ir pirmajam, kurš iesniedzis kapsētu apsaimniekotājam rakstveida iesniegumu par kapavietas uzturēšanas tiesību pārņemšanu.
46. Zemes lietošanas līgumi par kapavietām,
kas noslēgti līdz Noteikumu spēkā stāšanās
dienai, ir spēkā esoši un nav jāpārslēdz.
47. Kapsētu apsaimniekotājam jānodrošina
kapavietas uzturēšanas līgumu noslēgšana
ar personām, kurām ir ierādītas kapavietas,
bet nav noslēgti kapavietas uzturēšanas
līgumi.
48. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu
spēku zaudē ar Jelgavas domes 1996. gada
14. marta lēmumu Nr.6/23 apstiprinātie
«Jelgavas kapsētu uzturēšanas noteikumi».
49. Noteikumi publicējami laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un stājas spēkā nākamajā
dienā pēc publicēšanas. Laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» publicējama informācija par
Noteikumu pieņemšanu, norādot, ka ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties portālos
www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.
lv, kā arī Jelgavas pilsētas domes Informācijas
aģentūrā.
1. pielikums
Brīdinājuma zīmes
paraugs
Koka mietiņš (izmēri
brīdinājuma zīmei milimetros) ar dzeltenā krāsā
nokrāsotu augšējo daļu un
aktēšanas datumu.
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1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi)
nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētu iekšējās kārtības
noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas
un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību,
kapliču izmantošanas kārtību, Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» un
kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus.
2. Lietotie termini:
2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā
ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana,
brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par
nekoptu kapavietu sastādīšana;
2.2. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta
mirušā pelniem apbedīšana kapavietā;
2.3. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs
– persona, kura organizē mirušā apbedīšanu;
2.4. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs
– komersants, kurš rīko mirušā apbedīšanu
pasūtītāja interesēs;
2.5. apbedīto personu reģistrs – kapsētā apglabāto personu uzskaites pamatdokumenti, kuru
veido mirušo reģistrācijas grāmata, kapavietas
uzturēšanas līgumi un elektroniskā datu bāze;
2.6. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais
cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.7. kapavieta – noteikta izmēra zemes
teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai, par kuru
noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;
2.8. kapavietas uzturētājs – fiziska persona vai sociālās aprūpes institūcija, ar kuru
noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;
2.9. kapavietu komisija – kapsētu apsaimniekotāja izveidota komisija, kura nodrošina
nekoptas kapavietas aktēšanu;
2.10. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas
norisei;
2.11. kapsēta:
2.11.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā
ir tiesības apbedīt mirušo, ja viņa pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā;
2.11.2. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā
mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu
kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
2.11.3. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā
pārtraukta apbedījumu veikšana un to atjaunošana pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un Jelgavas pilsētas domes lēmumu;
2.12. kapsētu apsaimniekotājs – Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», kas pilda Noteikumos paredzētos kapsētu
uzturēšanas pienākumus;
2.13. mirušais – iezārkots miris cilvēks vai urna
ar mirušā pelniem;
2.14. miera periods – laikposms, kurā tiek
ievērots apbedītā un apbedījuma vietas miers;
2.15. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar
kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā
apbedījuma Noteikumos paredzētajā kārtībā.
3. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo,
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā,
apbedīšanai, izņemot šādus gadījumus:
3.1. jaunu kapavietu ierādīšana citu personu
(laulātais, vecāki, bērni) apbedīšanai iespējama,
pamatojoties uz mirušā tuvinieka, kura deklarētā
dzīvesvieta ir Jelgavā, motivētu iesniegumu.
Tuviniekam iesniegumā jānorāda kāda ir radniecības pakāpe ar mirušo.
3.2. citu personu apbedīšana jau esošās ģimenes kapavietās iespējama ar kapavietas uzturētāja
piekrišanu. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes
kapavietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no tā
pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

8.1. patvaļīgi cirst un bojāt kokus;
8.2. piegružot kapsētu un tās aizsargjoslu
teritorijas;
8.3. rakt smiltis un zemi kapsētas un tās
aizsargjoslas teritorijās;
8.4. bojāt kapsētas ēkas, būves un kapavietas
aprīkojumu, kapavietas stādījumus;
8.5. ievest dzīvniekus;
8.6. traucēt bēru ceremonijas norisi;
8.7. iebraukt ar transportlīdzekļiem, izņemot:
8.7.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas
apsaimniekotāja atļauja;
8.7.2. operatīvos transportlīdzekļus;
8.7.3. kapsētas apsaimniekošanai, uzraudzībai un bēru ceremonijas nodrošināšanai
paredzētos transportlīdzekļus;
8.7.4. 1. vai 2. grupas invalīdus, uzrādot
invalīda apliecību.
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Uzstāda septiņus rekordus

Tuvojas strītbola turnīrs

Latvijas čempionātā senioriem spēka trīscīņā
«apolonietis»
Aleksandrs
Smelovs svara
kategorijā līdz 105 kg kļuva par čempionu, saņēma speciālu kausu par labāko rezultātu, kā arī uzstādīja septiņus Latvijas
rekordus. Kopējais Aleksandra rezultāts
trīscīņā – stieņa spiešanā guļus, pietupienos ar stieni uz muguras un vilkmi no
zemes – ir 585 kilogrami. Jāpiebilst, ka
kopumā 65 gadus vecais A.Smelovs savā
sportista karjerā ir uzstādījis 115 Latvijas
rekordus, viņam pieder arī septiņi Eiropas un divi pasaules rekordi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Arī šogad notiks tradicionālais strītbola turnīrs, informē Sporta servisa centrs. Šogad
spēle būs viens pret viens, un paredzētas
trīs kārtas. Pirmā – jau 28. maijā. Dalībnieki
tiks sadalīti četrās grupās: sievietes, vīrieši, līdz 16 gadiem un no 17
gadiem. Pirmā
kārta notiks 28.
maijā no pulksten 11 laukumā pie Jelgavas
Sporta halles.
Pieteikties varēs
sacensību dienā 30 minūtes
pirms sacensību
sākuma.

Studenti arī sporto

ZOC notika Latvijas 21. universiāde vieglatlētikā un volejbola fināls. Pie medaļām
tika arī vairāki LLU studenti. Volejbolā
LLU sieviešu komanda finālā zaudēja
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai
un ieguva 2. vietu. Komandā spēlēja Līga
Plāte, Eva Dombrovska, Eva Rozīte, Marta
Ozoliņa, Annija Rēdele, Santa Emsiņa,
Mārīte Šketika. Vīriešu komandai – 4. vieta.
Vieglatlētiem gan medaļu birums. 1. vieta
4 x 100 metru stafetē Edgaram Ērglim,
Vladislavam Prosmickim, Robertam Rozenbaham, Mārtiņam Rallem, augstlēkšanā
– V.Prosmickim. 2. vieta lodes grūšanā
Kārlim Kalnam, 400 metros V.Prosmickim,
3000 metros Katei Dūdelei. 3. vieta 3000
metros Agnesei Eidukai, tāllēkšanā un 110
metru barjerskrējienā R.Rozenbaham.

5. vidusskolas
pozīcijas sašķobās

Noskaidroti ikgadējās maija stafetes uzvarētāji. 6.
– 7. klašu grupā
uzvarēja 5. vidusskolas zēni un
meitenes; 8. – 9.
klašu grupā – Valsts ģimnāzijas zēni un
meitenes; 10. – 12. klašu grupā – 5. vidusskolas meitenes un Valsts ģimnāzijas zēni.
Summējot iegūtās pirmās vietas, sanāk, ka
divām skolām – 5. vidusskolai un Valsts
ģimnāzijai – ir vienāds uzvaru skaits. Tas
nozīmē, ka 5. vidusskolas skrējēju slava ir
sašķobījusies, jo līdz šim pēdējos trīs gadus
šīs skolas pārstāvji bija kopvērtējuma līderi,
pārējiem neatstājot pat cerības.

Atzīmēs Futbola dienu Jaunie hokejisti
 Ilze Knusle-Jankevica

FK «Jelgava» 15. maijā ikvienu
aicina uz Futbola dienu. «Futbola diena ir viens no pasākumiem, kas sasaucas ar kluba
mērķiem – iesaistīt ar futbola
norisēm saistītajās aktivitātēs
pēc iespējas vairāk pilsētas un
apkārtējo pašvaldību iedzīvotājus. Tādēļ esam iecerējuši, ka arī
turpmāk ik gadu par godu Futbola dienai pilsētā organizēsim
īpašas aktivitātes,» norāda FK
«Jelgava» valdes priekšsēdētājs
Ainārs Tamisārs. Šogad programmā – rekorda uzstādīšana,
spēles starp dažādām komandām, atrakcijas.
Svētki sāksies jau pulksten 10, kad Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks spēle
starp JFC «Jelgava» un FS «Metta» jaunajiem futbolistiem. Sacensības norisināsies
sešās vecuma grupās starp 16 komandām
no katra kluba. Paralēli tam notiks arī futbola elementu pārbaudes konkursi. Savukārt
pulksten 13 laukumā izies Saeimas komanda, kas, gatavojoties starptautiskai spēlei
ar Lietuvas parlamentāriešiem, pārbaudīs
spēkus pret JFC «Jelgava» un FS «Metta»
apvienoto vecāku komandu. No pulksten 13
arī visiem līdzjutējiem būs iespēja piedalīties
dažādās ar futbolu saistītās aktivitātēs. Kā
sola organizatori, centīgākajiem un izveicī-

Foto: Ivars Veiliņš

gākajiem būs iespēja tikt pie FK «Jelgava»
suvenīriem un citām balvām.
Futbola dienas pasākumi Jelgavā noslēgsies ar Latvijas virslīgas čempionāta
spēli starp FK «Jelgava» un JFK «Olimps»,
kas sāksies pulksten 15. Šī būs pirmā
spēle, ko šosezon mūsu futbolisti aizvadīs
uz zaļā laukuma. Pirms spēles uzstāsies
jau tradicionālie FK «Jelgava» sadarbības
partneri no Bērnu un jauniešu mūzikas
kluba. Faniem būs arī iespēja, izmantojot
skaistumkopšanas salona «Donna Bella»
pakalpojumus, nokrāsot seju, piemēram,
FK «Jelgava» krāsās. Jāpiebilst, ka ieeja uz
spēli ir viens lats, bet pirmsskolas vecuma
bērniem un pensionāriem – bez maksas.
Savukārt Latvijas Futbola federācija
izvirzījusi mērķi Futbola dienas laikā uzstādīt futbola spēļu rekordu, aizvadot vismaz
90 futbola spēles visā Latvijā. Rekorda
uzstādīšanā var iesaistīties ikviens Latvijas
iedzīvotājs. Viss, kas jādara – jāspēlē futbols
ar draugiem, kolēģiem vai ģimeni un spēle
jāatzīmē futbola spēļu rekorda kartē mājas
lapā www.futboladiena.lv.
Futbola diena ir Eiropas Futbola asociāciju savienības iniciēts pasākums, kura
mērķis ir sekmēt masu futbola popularitāti
un radīt svētkus visiem futbola cienītājiem.
«Futbols ir lieliska iespēja, lai labā atmosfērā pavadītu laiku kopā ar visu ģimeni,
tādēļ vienmēr esam rūpējušies par to, lai
katra futbola spēle būtu kā mazi svētki,
bet Futbola dienā – vēl jo vairāk,» piebilst
A.Tamisārs.
Popularizējot futbolu,
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un Futbola
dienu, FK «Jelgava»
spēlētāji šonedēļ vairākās pilsētas skolās
2. – 6. klašu skolēniem
vadīja sporta stundas.
Jelgavas 3. pamatskolas bērni labprāt
pildīja futbolistu
dotos uzdevumus, un
arī sporta skolotājas
atzina, ka savureiz ir
labi, ja stundu novada
profesionāls sportists.

AKCIJA!
No 20.04. – 20.05.2011.
Metāldakstiņš «Granat»
3,90 Ls/m²
Profils AP-20
3,80 Ls/m²

(cenas norādītas ar PVN 22%)

• Būvmateriālu tirdzniecības bāze
• Metāla jumta segumu ražošana
• Profilētās ūdens noteksistēmas
• PVC logi un durvis

Krāsas kods: RAL8017; RR32

«Dumbrāji», Cenu pag., Ozolnieku nov.
Tālr./Fax: 63055222
Mob.: 26802656; 26956116
www.avotini.lv; jelgava@avotini.lv

iepazīst pasaules līmeni
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Sporta pasākumi
 12. maijā pulksten 13 – Jelgavas
pilsētas skolu sacensības brīvdabas
volejbolā «Volejbums 2011» (1.
ģimnāzijas stadionā).
 12. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2011»
5. kārta (Kalnciemā, Dišupos).
 13. maijā pulksten 13 – Jauno
vieglatlētu kauss vieglatlētikā un
četrcīņa «Draudzība» 1997. – 1998.
gadā dzimušajiem (ZOC).
 15. maijā pulksten 15 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– JFK «Olimps» (ZOC).
 18. maijā pulksten 18 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– FC «Jūrmala» (ZOC).
 18. maijā pulksten 19.30 – studentu 1001. nakts sporta pasākumi
(LLU sporta bāzēs).
 19. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis
2011» 6. kārta (Tetelē).
 19. un 20. maijā pulksten 16
– Jelgavas 2011. gada čempionāts
peldēšanā; LR 5. kausa izcīņas
posms; A.Kresa kauss (LLU peldbaseinā).
 21. maijā pulksten 14 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2»
– FK «Auda» (ZOC).
 21. maijā pulksten 16 – LČ spēle
futbolā U-13 grupā: JFC «Jelgava»
– BFC «Daugava» (ZOC).
 22. maijā pulksten 15 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– FK «Jūrmala V.V» (ZOC).

Meklē darbu
Vīrietis – jebkuru darbu Jelgavā vai tās
apkaimē. Tālrunis 29779531, 63020758.

Foto: no JLSS arhīva

Vīrietis meklē darbu.
Tālrunis 63028129, 20333489.

U-14 Latvijas hokeja izlasē, kura piedalījās prestižajā turnīrā «World Select InvitaMeklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
tional», spēlēja pieci Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkņi. Izcīnīta 14. vieta, bet
darbu. Tālrunis 26770409.
par komandas rezultatīvāko spēlētāju atzīts jelgavnieks Filips Gundars Buncis.
 Ilze Knusle-Jankevica

Vairāki Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) hokejisti Latvijas
izlases sastāvā piedalījušies
prestižākajā jauniešu hokeja
turnīrā pasaulē. Mūsu komanda 16 komandu kopvērtējumā
ieņēma 14. vietu, bet par komandas rezultatīvāko spēlētāju
atzīts jelgavnieks Filips Gundars
Buncis. Tomēr svarīgāka par iegūto vietu ir pieredze un tas, ka
jauniešiem bija iespēja redzēt,
kā hokeju spēlē citur pasaulē.
JLSS direktora pienākumu izpildītājs
Andris Lukss norāda, ka dalība šajā turnīrā
ir prestiža jautājums, jo, pirmkārt, hokejisti
pārstāv valstsvienību, ne vairs savu skolu,
otrkārt, tajā piedalās spēcīgākās komandas
teju no visas pasaules. «Treneri un vecāki
norāda, ka dalība tamlīdzīgos turnīros jauniešus motivē trenēties, jo viņi, redzot un
izjūtot pasaules līmeni, vienlaikus novērtē
savas spējas un varēšanu,» tā A.Lukss. Viņu
papildina hokejista Eduarda Hugo Jansona
mamma Inga Lapaine: «Šis turnīrs nozīmē
aptuveni to pašu, ko pasaules čempionāts
hokejā pieaugušajiem. Tajā piedalās ne
tikai Eiropas, bet arī Amerikas, Kanādas
komandas. Te ir ko mācīties gan treneriem, gan spēlētājiem, piemēram, treneri
aizgūst jaunus vingrinājumus un tehnikas
elementus.» Viņa piebilst, ka tas tiešām
motivē jaunos sportistus un viņi pēc šādiem
turnīriem pat krosu skrien biežāk un svaru
stieni cilā ar lielāku atdevi.
Šogad hokeja turnīrā «World Select Invitational» 1997. gadā dzimušiem zēniem, kas
notika Prāgā, piedalījās vadošie Krievijas
klubi, Zviedrijas, Somijas, Čehijas, ASV/
Kanādas izlase. Latvijas komanda turnīrā
piedalās trešo gadu. Valstsvienības spēļu
rezultāti ir šādi: pret Omskas «Avangard»

– 1:4, pret «East Coast Selects» (ASV/Kanādas izlase) – 1:5, pret «Pro Hockey Toronto»
– 2:7, pret Zviedrijas izlasi – 2:3, pret «East
Coast Selects Quebec» – uzvara ar 3:1.
Kopsummā tas deva 14. vietu. Par turnīra
uzvarētājiem kļuva Kazaņas AK «Bars»
jaunie hokejisti, finālā ar 6:5 pārspējot «Pro
Hockey» komandu no Toronto.
Latvijas komandas sastāvā tika iekļauti pieci JLSS hokejisti: F.G.Buncis,
E.H.Jansons, Kārlis Čukste, Kristaps
Jākabsons un Denijs Romanovskis. Filips
Gundars tika atzīts par rezultatīvāko komandas spēlētāju turnīrā – viņa kontā divi
gūti vārti un viena rezultatīva piespēle.
Jāpiebilst, ka vienlaikus notiek vairāki
turnīri un sacensības, un tas ir galvenais
treneru neapmierinātības iemesls – ir grūti
nokomplektēt skolas komandu, ja daļa audzēkņu pārstāv izlasi. Tomēr, neskatoties
uz grūtībām, šogad starptautiskajā turnīrā «Centrope Cup» Austrijā JLSS U-16
komanda treneru Lolitas Andriševskas un
Jura Klodāna vadībā izcīnīja 1. vietu sešu
komandu konkurencē. «Pamatturnīrā
trīs spēles uzvarējām, vienu zaudējām
bullīšos un vienu pamatlaikā, ierindojoties
2. vietā, taču finālmačā ar 5:2 pieveicām
slovēņus, kam iepriekš bijām zaudējuši,» tā
L.Andriševska. Komandas sastāvs: Kristaps
Kupfers, Renārs Freimanis, Arvis Purviņš, Krišjānis Reinfelds, Gļebs Zubkovs,
Eduards Krustiņš, Ričards Briška, Gatis
Sprukts, Rūdols Maslovskis, Toms Tauriņš, Toms Laus, Kristaps Namiķis, Artis
Mūrnieks, Edgars Beizaks, Kristaps Liepa,
Rihards Pauls, Kārlis Ozoliņš.
Jāpiebilst, ka topošajiem hokejistiem
iespēja celt savu meistarību būs arī Jelgavā, jo te no 27. jūnija līdz 4. jūlijam notiks
meistarības nometne, kurā piedalīsies hokejisti Kārlis Skrastiņš un Oskars Bārtulis,
bet slidošanas un ripas kontroles tehniku
apmācīs treneri Vjačeslavs Kuzņecovs un
Tims Turks.

Izmanto Jelgavas pilsētas slimnīcas
piedāvāto iespēju un piesaki bērnu bezmaksas
zobārstniecības pakalpojumiem (līdz 18 gadiem)!
Stomatologa pakalpojumi pieaugušajiem –
ievērojami lētāki nekā citur!
Pieteikšanās pa tālruni 63021871.
Adrese: Brīvības bulvāris 6, Jelgava.

Sieviete (50) meklē darbu – kopējas, auklītes, mājkalpotājas vai vecu cilvēku aprūpē.
Ir pieredze, medicīniskā izglītība.
Tālrunis 22007328.

Piedāvā darbu
SIA «Mass» meklē kārtīgu, strādāt gribošu
bufetnieci(-ku) bez kaitīgiem ieradumiem
(t.sk. smēķēšanas) kafejnīcai. Nepieciešama
pieredze darbā ar kases aparātu. Pieteikumus var sūtīt uz e-pasta adresi: dps2@
inbox.lv vai zvanīt pa tālruni 26657786.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T.20371498, 26596934.
Pērk dzīvus vīngliemežus. Cena no 0,15
– 0,20 Ls/kg atkarībā no kvalitātes.
Izvedam ar savu transportu. T. 29282494.

Pārdod
1-ist. dzīvokli pilsētas centrā ar zemiem
komunālajiem maksājumiem. T. 29401160.

Līdzjūtības
Un galu galā – kas ir mūžs?
Vien dzīpars laika likteņpūrā –
Viens mirklis, un jau vēsums pūš
No neatgriežamības jūras.
/O.Vācietis/
Skumju brīdī esam kopā ar Kasparu
Riekstiņu, tēvu mūžībā pavadot.
Bijušie kolēģi Būvvaldē
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
Visdziļākā līdzjūtība Inesei Ozolai,
māmiņu kapu kalniņā guldot.
Jelgavas Zonta klubs

Aizsaulē aizgājuši
ANNA GNATJUKA (dz. 1924. g.)
ANTOŅINA SMIRNOVA (dz. 1927. g.)
AUSMA SMUDZE (dz. 1945. g.)
AINA RUBENE (dz. 1926. g.)
LUDMILA GRASMANE (dz. 1957. g.)
MĀRIS FELDMANIS (dz. 1942. g.)
BROŅISLAVA RUDIŅA (dz. 1923. g.)
VIKTORS KAPEĻEVS (dz. 1954. g.)
MARIJA VELDRE (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 13.05. plkst.14 Baložu kapsētā.
GAĻINA RIFANOVA (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 13.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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16. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1202.sērija.
9.25 «Brīvdienu māja Marakešā». Melodrāma. 2008.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Krievija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Merilinas Hočkisas deju skola». Komiska drāma. 2005.g.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.35 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1202.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 17.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 32.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 111. un 112.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 34.sērija
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Skotija – Itālija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 111. un 112.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 34.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Čempionu rallijs».
23.30 «Tuklās līgavas». Dokumentāla filma.
0.25 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 15.sērija.
10.05 «Misters Mūks». Romantiska komēdija. 2003.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 115.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
23.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.50 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 12.sērija.
1.40 LNT ziņu Top 10.*
2.30 «Nāves briesmās». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 8.sērija.
5.50 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 3.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 17.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 44.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 42. un 43.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 348.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.10 «Garšu laboratorija».
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 12.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 45.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 83.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 66.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 44. un 45.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 349.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 27.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 244.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.

23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 21.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 217.sērija.
2.05 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
3.00 «Tekila un Boneti». Seriāls. 8.sērija.
3.55 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 3.sērija.
4.40 «Nakts joki».

17. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1203.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 32.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Hindenburga pēdējais lidojums».
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 1.sērija.
12.40 «Vertikāle».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.25 «Viss notiek».*
13.55 «Latvija var!»*
14.25 «Labāki laiki». Seriāls. 17.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 19.sērija.
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1203.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 18.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 33.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Homo@lv». Latvijas dokumentāla filma. 2010.g.
23.20 «Naudas zīmes».
23.35 «Nakts ziņas».
23.50 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
ārsts, psihoterapeits Viesturs Rudzītis. Tiešraide.
0.30 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 113. un 114.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 35.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā.
Īrija – Argentīna.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 113. un 114.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Bišu karaliene». Austrijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 35.sērija
23.00 «Motociklisti».*
23.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
  6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 16.sērija.
10.05 «Vēstules debesīm». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 19.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 116.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 14.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 12.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ar Itāliju sirdī». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Maskās un anonīmi». Muzikāla drāma. 2003.g.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
1.55 «Skaistule un neglītene». Romantiska komēdija. 2008.g.
3.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 6.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 9.sērija.
5.50 «Vai gribi precēt manu tēti?» 4.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 18.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 45.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 44. un 45.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 349.sērija.
9.40 «Kāsla metode 2». 27.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 13.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 13. un 14.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 46.sērija.

tv programma
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 14.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 84.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 67.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4». Komēdijseriāls. 46. un 47.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 350.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 199.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 12.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 218.sērija.
0.50 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 55.sērija.
1.45 «Kobra 9». 14.sērija.
2.35 «Tekila un Boneti». 9.sērija.
3.30 «Vai gribi precēt manu tēti?» 4.sērija.
4.15 «Jā, dārgā!» 13. un 14.sērija.

18. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1204.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 33.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Jauna nedēļa».*
11.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.35 «100. panta preses klubs».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.50 «Naudas zīmes».*
14.05 «Labāki laiki». Seriāls. 18.sērija.
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1204.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 19.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 34.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 115. un 116.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 36.sērija
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. ¼
finālspēle. Austrālija – Anglija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 115. un 116.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 LBL 4.finālspēle. Tiešraide.
21.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 36.sērija
23.00 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.05 «Ātruma cilts».
23.35 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
0.25 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 17.sērija.
10.05 «Grēcīgā mīla». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 20.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 117.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 15.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 19.sērija.
23.00 «Pēdējais skauts». Spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
1.50 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 10.sērija.
5.50 «Vai gribi precēt manu tēti?» 5.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 19.sēr.

Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 46.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 46. un 47.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 350.sērija.
9.40 «Melu teorija 2». 19.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 14.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 15. un 16.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 47.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 15.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 85.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 68.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4». Komēdijseriāls. 48. un 49.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 351.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
24.00 «Nacionālās drošības aģents 6». Seriāls. 6.sērija.
1.00 «Kobra 9». 15.sērija.
2.00 «Tekila un Boneti». 10.sērija.
2.55 «Vai gribi precēt manu tēti?» 5.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». 85.sērija.
4.25 «Jā, dārgā!» 16.sērija.
4.45 «Nakts joki».

19. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1205.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 34.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Lūsis». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 19.sērija.
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1205.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 20.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 35.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 12.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
ārsts, psihoterapeits Viesturs Rudzītis. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 117. un 118.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 37.sērija.
13.20 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
13.35 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. ¼
finālspēle. DĀR – Fidži.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 10.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 117.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Ceļā pie pirātiem». Dānijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.40 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 37.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.15 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 18.sērija.
10.05 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 21.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 118.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 14.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 24.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.

23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde». 7.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 12.sērija.
1.55 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Komēdija. 1999.g.
3.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 11.sērija.
5.50 «Vai gribi precēt manu tēti?» 6.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 20.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 47.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 48. un 49.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 351.sērija.
9.35 «Radu būšana 4» (ar subt.). 2.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 15.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 17. un 18.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 48.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «Kobra 9». Seriāls. 16.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 86.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 69.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 50. un 51.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 352.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 17.sērija.
22.00 «Ringa karalis». ASV spraiga sižeta drāma. 2004.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 4.sērija.
1.40 «Kobra 9». Seriāls. 16.sērija.
2.35 «Tekila un Boneti». 11.sērija.
3.30 «Vai gribi precēt manu tēti?» 6.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 86.sērija.

20. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 9.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 35.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 16.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Vardes: šaurā zaļā līnija». Dokumentāla filma.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.15 «Labāki laiki». Seriāls. 20.sērija.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 35.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
Imantam Kalniņam – 70.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.25 «Nakts ziņas».
0.40 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 12.sērija.

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 119. un 120.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 38.sērija.
13.20 «Čempionu rallijs».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. ¼
finālspēle. Argentīna – Skotija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 11.sērija.
16.35 «Joka pēc». Seriāls. 119.sērija.
17.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
17.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
18.00 KHL sezonas noslēguma ceremonija. Tiešraide.
20.05 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 1.sērija.
20.50 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 38.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
23.00 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja». Seriāls. 7. un 8.sērija.
0.35 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 19.sērija.
10.05 «Ilgu ziedi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 7». ASV seriāls. 22.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 119.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 17.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 15.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
19.15 «Tautas balss».
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20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Policijas akadēmija 2». ASV komēdija. 1985.g.
23.50 «Tumsas pilsēta». ASV trilleris. 1997.g.
1.35 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
2.25 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 24.sērija.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 12.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» 1.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 21.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 48.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 50. un 51.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 352.sērija.
9.40 «Nozieguma skelets 5». 17.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 16.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 19. un 20.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 49.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 87.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 70.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4». Komēdijseriāls. 52. un 53.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 353.sērija.
21.00 «Iepazīsties, mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Nāvējošais vīruss». Katastrofu filma. 2007.g.
3.15 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
4.05 «Tekila un Boneti». 12.sērija.

21. maijs, sestdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 73. un 74.sērija.
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Skrienam sportot!»
12.15 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.
13.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 30. un 31.sērija.
14.50 «Kultūrzīme Jānis Greste».
Dokumentāla filma. 1. un 2.daļa.
15.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.45 «Meža stāsti. Lūsis». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Imantam Kalniņam – 70. «Par lietām, kas nekad
nepāriet. Imants Kalniņš». LTV videofilma.
22.20 Imantam Kalniņam – 70 un Gunāram Cilinskim
– 80. «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
24.00 Nakts ziņas.
0.10 «Amatieris». Latvijas drāma. 2008.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Miris. Dzīvs. Bīstams». Detektīvfilma. 2006.g. 1.un 2.sērija.
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā.
Pusfinālspēle. Francija – Anglija.*
16.30 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».*
17.00 LBL 5.finālspēle. Tiešraide.
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 1.sērija.
21.30 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.35 «Bon Appetit». Romantiska drāma. 2010.g.
23.25 Rīgas Dinamo 3.sezonas noslēguma svētki.*

LNT
6.00 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 13.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 3.sērija.
11.00 «Toms un Džerijs. Ātrs un briesmīgs». Animācijas filma.
12.35 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 2.sērija.
13.35 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.50 «Maveriks». ASV komēdija. 1994.g.
16.20 «Mežrožu ieleja. Mīlas upe». Melodrāma. 2003.g.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «120 stundas». Piedzīvojumu šovs.

TV programma

21.35 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
23.45 «Mīlas dziesma Bobijam Longam». Drāma. 2004.g.
1.55 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
2.25 «Meitene no veikala». ASV melodrāma. 2005.g.
4.05 «Tumsas pilsēta». ASV trilleris. 1997.g.
5.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

20.20 Nordea Rīgas maratons 2011.
21.20 «Absolūtā vētra». ASV katastrofu filma. 2000.g.
24.00 «Atmaksa». ASV trilleris.
1.50 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
3.40 «Mīlas dziesma Bobijam Longam». Drāma. 2004.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3

TV3

5.00 «Tekila un Boneti». 13.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 2.sērija.
6.35 «Paldies par pirkumu». 4.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 8.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 21.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
8.40 «Mūmija». Anim. ser. 4.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.00 «Kinomānija».
11.40 «Televeikala skatlogs».
11.55 «Vīrietis uz paklāja».*
12.45 «Ievas pārvērtības».*
13.25 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.*
15.40 «Iepazīsties, mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
17.55 «Kukaiņu dzīve». ASV animācijas filma. 1998.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Elektra». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
23.25 «Mis Saulstariņš». ASV komiska drāma. 2006.g.
1.25 «Dženifera nr.8». ASV detektīvtrilleris. 1992.g.
3.50 «Tēkila un Boneti». 13.sērija.
4.40 «Nakts joki».

5.00 «Tekila un Boneti». 14.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 3.sērija.
6.35 «Paldies par pirkumu». 5.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 9.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 22.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 26.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.30 «Kukaiņu dzīve». ASV animācijas filma. 1998.g.
14.30 «Elektra». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
16.25 «Bumerangs». ASV komēdija. 1992.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Piedzīvojumu
filma. 2001.g.
23.00 F-1. Spānijas Grand Prix izcīņa.
1.40 «Pūķu laidēji». Romantiska drāma. 2007.g.
3.55 «Tekila un Boneti». Seriāls. 14.sērija.
4.45 «Nakts joki».
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22. maijs, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 75. un 76.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 43. un 44.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 35.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 20.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 20.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Krievija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
LTV videofilma.*
16.25 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Jūrmala.*
16.30 «Vardes: šaurā zaļā līnija». Dokumentāla filma. 2009.g.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīļais, mums ir mantojums». Melodrāma. 2007.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Hindenburga pēdējais lidojums».
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Laiks vīriem?»*
24.00 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 1.sērija.

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

TEL.

22808000

Pērnavas iela 36, Jelgava

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Bon Appetit». Romantiska drāma. 2010.g.
13.50 «Basketbola apskats».*
14.20 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā.
Pusfinālspēle. DĀR – Argentīna.*
16.20 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.10 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
17.15 «Miris. Dzīvs. Bīstams». Detektīvfilma. 1.un 2.sērija.
19.15 «Krējums... saldais».
19.45 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja». Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.25 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 16.sērija.
22.15 «Žilī de Mopēna». Vēsturiska drāma. 2004.g. 1.sērija.
23.55 KHL sezonas noslēguma ceremonija.*

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 23.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.25 «Dabas stihiju varā».
Dokumentāla programma. 1. un 2.sērija.
8.15 Nordea Rīgas maratons 2011. Tiešraide.
8.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.35 «Ražots Latvijā».
10.05 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 10.sērija.
11.20 «Ekstrēms tuvplānā».
11.25 Nordea Rīgas maratons 2011. Tiešraide.
11.50 «Ekstrēms tuvplānā».
12.25 Nordea Rīgas maratons 2011. Tiešraide.
12.50 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
12.55 Nordea Rīgas maratons 2011. Tiešraide.
13.10 «Mans sapņu randiņš». Romantiska komēdija. 2006.g.
15.15 «Mentālists». ASV seriāls. 1.sērija.
16.10 «Mājokļa jautājums».*
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbola apskats».

KURSI
Piedāvājam šāda veida apmācību Jelgavā:
• Motorzāģa un krūmgriezēja operators;
• Hidroceltņa (FISKARS) operators;
• Autoiekrāvējs/Elektroiekrāvējs.
Veicam arī izbraukuma apmācību
(grupām, sākot no 5 cilvēkiem).
Apliecībām iespējams arī notariālais
tulkojums, ar kuru apliecības derīgas
darbam Eiropā.
Tel: 26670888; fakss: 6755253;
www.mcliepa.lv
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Kultūras pasākumi
 12. maijā pulksten 19 – Jelgavas bigbenda 20 gadu jubilejas koncert
šovs «Ceļojums kopā ar Jelgavas bigbendu». Mākslinieciskais vadītājs
R.Ašmanis. Piedalās: R.Pauls, R.Ozols, J.Kurševs, N.Rutulis, Amber, I.Kerēvica,
A.Kotoviča, D.Lūriņa-Egliena, A.Ančevskis. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4; 3
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 12. maijā pulksten 19 – improvizācijas grupa «Improvīns». Biļešu cena
– Ls 3; skolēniem un studentiem – Ls 2 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes
bulvārī 5a).
 13. maijā no pulksten 15 līdz 20 – «Jundas», «Kovārņa», Jelgavas
Skolēnu domes rīkots pasākums «100 un 5 grami veselības». Aktivitātes,
organizāciju prezentācijas jauniešiem, jauno mūzikas grupu koncerts (Raiņa
parkā).
 13. maijā pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde A.Gaļins
«Retro». Komēdija divos cēlienos. Lomās: L.Lencs, V.Plotņikova, B.Ploskihs,
Ņ.Ņeznamova, G.Rosijska, I.Jegorova/L.Golubeva. Smalks, gudrs un aizkustinošs stāsts par ģimeni un sirsnīgu tuvību, par vēlēšanos izkļūt no
vientulības labirintiem. Bet visa notiekošā pamats ir intriga, kuras mērķis
ir apprecināt to, kurš nekādā mērā nevēlas vēlreiz precēties. Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 14. maijā pulksten 15 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
dzimšanas dienas koncerts «Neparastie mākoņi». Mākslinieciskā vadītāja
Alda Skrastiņa. Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 14. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeju nakts «Kaimiņi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Ā.Alunāna memoriālajā muzejā
un Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. maijā pulksten 18 – strūklakas atklāšana pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa.
 15. maijā pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Kukulītis» (bilingvāli). Pēc
izrādes – spēles un diskotēka bērniem. Biļešu cena – Ls 2 (vecākiem nav
jāmaksā). Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra
studijā Svētes ielā 21b).
 15. maijā pulksten 16 – «Jundas» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi»,
«Jundēns», «Jundari» 11. dzimšanas dienas koncerts «Lec, kumeliņ, dancodams!». Kolektīvu vadītāja M.Bratkus. Biļetes nopērkamas «Jundā» Pasta
ielā 32, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras
nama Lielajā zālē).
 17. un 18. maijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde. J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks», komēdija. Režisori A.Bolmanis
un A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 19. un 20. maijā – profesionālās izglītības iestāžu pasākums jauniešiem
«Amatnieku svētki 2011». 19. maijā no pulksten 14 līdz 18 – Amatnieku
prezentācijas un meistarstiķu programmas (Hercoga Jēkaba laukumā). 20.
maijā no pulksten 11 līdz 15 – Amatnieku prezentācijas un meistarstiķu
programmas (Hercoga Jēkaba laukumā). No pulksten 16 līdz 17 – gājiens
no Jelgavas Amatu vidusskolas līdz kultūras namam. Ziedu nolikšana pie
J.Čakstes pieminekļa.
 21. maijā pulksten 13 – Etnodienas koncerts – mazliet detektīvs «Meklēju
Jelgavas sirdi». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 21. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. maijā pulksten 14 – 6. Vienotības velobrauciens (starts no Zemgales
Olimpiskā centra, finišs BJC «Junda» nometnē «Lediņi»).
 22. maijā pulksten 19 – dūdu un bungu mūzikas grupas «Auļi» koncerts.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 No 5. maija – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) izstāde «Fantāzijas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa «Es mīlu Jelgavu» dalībnieku darbu
izstāde. Izstādes atklāšana un uzvarētāju apbalvošana 18. maijā pulksten
15 (kultūras namā).
 No 24. maija līdz 30. jūnijam – U.Rogas audzēkņu darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 15. maijam – Jāņa Čudas un Ziedoņa Maldava 95. jubilejai veltīta
izstāde «Gleznas» (kultūras namā).
 Līdz 15. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Mākslas dienas 2011»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 13. maijam – Ievas Vītolas-Lindkvistas (Dānija) lielformātu darbu
izstāde «Straumes, upes un ūdenskritumi» (galerijā «Suņa taka»).
 Līdz 22. maijam – Initas Vilks un Aivas Bulmeres izstāde «Visu kaķiem»
(klubā «Jelgavas krekli»).
 Līdz 29. maijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Sākums» (galerijā
«Suņa taka»).
 Līdz 4. jūlijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Jelgava – tava un
mana» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 5. jūnijam – izstāde «Sarkans» (Jelgavas pilī).
 Līdz 31. maijam – Līvijas Strautnieces jubilejas gleznu izstāde (kultūras
namā).
 No 12. maija – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā).
BROŅISLAVA RUDIŅA
(24.06.1923. – 07.05.2011.)
Ievu ziedēšanas laikā mūžībā aizgājusi Jelgavas
pilsētas pašvaldības ilggadējā Finanšu nodaļas
vadītāja Broņislava Rudiņa.
No 1945. gada aprīļa līdz 1990. gada jūlijam
Broņislava Rudiņa strādāja Jelgavas pilsētas
Finanšu nodaļā dažādos amatos – bijusi nodokļu
inspektore, ekonomiste, revidente – grāmatvede
un Finanšu nodaļas vadītāja. Broņislavai Rudiņai
ir bijušas apbrīnojamas darba spējas un finansistam tik nepieciešamā precizitāte. Viņa vienmēr
aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā darbā un pildījusi
dažādus pienākumus arodbiedrības komitejā.
Broņislavu Rudiņu atcerēsimies kā ļoti inteliģentu, godīgu pret sevi un kolēģiem, kā cilvēku, kas lielāko daļu sava darba
mūža veltījis Jelgavai.
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsaka līdzjūtību Broņislavas Rudiņas tuviniekiem sakarā ar zaudējumu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs

Topošie amatnieki
vienosies svētkos Jelgavā
Jelgavas Amatu vidusskolas
audzēkņi augstus
rezultātus uzrādījuši daudzos
profesionālās izglītības pasākumos,
arī Amatniecības
svētku 1. kārtas reģionālajās
skatēs – modes
un frizūru programmu demonstrējumos kopumā
piedalījās piecas
profesionālās izglītības iestādes ar
73 jauniešiem, un
Jelgavas Amatu
vidusskolas priekšnesums «Divas
pasaules» ieguva
1. vietu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

19. un 20. maijā svētkus sev
un jelgavniekiem sarūpēs
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi – ar koncertiem, amatnieku meistarstiķu
demonstrēšanu un svinīgu
gājienu mūsu pilsētā tiks
atzīmēti Amatnieku svētki,
atgādinot, ka labs amats ir
nākotnes balsts.
Šogad Amatnieku svētki notiks jau
desmito reizi, un Jelgavā ieradīsies
ap 1500 profesionālo skolu audzēkņi
no visas Latvijas, lai rādītu, ko apguvuši mācību gada laikā ne tikai profesionālajā, bet arī interešu izglītības
jomā. «Šogad ir desmitā jubileja, tāpēc
svinēsim plašāk, un uz Jelgavu dosies
ne tikai tie kolektīvi, kas reģionālajās
skatēs ieguvuši godalgotas vietas, bet
ikviens, kurš līdztekus mācībām iesaistās interešu izglītībā,» saka Valsts
izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta
vecākā referente Kristīne Bulka.

Atklās amatu meistarstiķus

Šī gada Amatnieku svētku devīze ir
«Labs amats – nākotnes balsts», un
profesionālās izglītības iestāžu jauniešu pasākums organizēts divās kārtās
– amatu prezentāciju un interešu
izglītības programmu skates martā,
aprīlī un noslēguma pasākums 19.
un 20. maijā Jelgavā. K.Bulka stāsta,
ka amatu prezentācijas programmā
jāatspoguļo izglītības iestādē apgūstamās amatu prasmes jeb meistarstiķi,
savukārt interešu izglītības programmā savu talantu rāda kori, vokālie un
instrumentālie ansambļi, solisti, tautas
deju un netradicionālo deju kolektīvi.
«Patiesībā jau visi jaunieši, ko sastapsim Jelgavā, ir pelnījuši uzslavu, jo
iesaistīšanās ārpusklases nodarbībās

papildus mācībām viņiem ir dubulta
slodze – amatu skolu audzēkņiem
mācību gada laikā jāapgūst ne tikai
vispārizglītojošie mācību priekšmeti,
bet arī profesionālie, turklāt vēl jāiziet
prakses. Daudzi arī spiesti mācības
apvienot ar algotu darbu, un, ja paralēli tam jaunieši vēl pagūst iesaistīties
interešu izglītībā, tad viņi tiešām ir lieli
malači,» uzskata K.Bulka, vērtējot, ka
labprātāk jaunieši nodarbojas ar mūsdienu dejām un tautas dejām.

Godalgoto vidū arī jelgavnieki

Amatnieku svētkos iesaistīsies arī
abas mūsu pilsētas profesionālās skolas
– Amatu un Amatniecības vidusskola.
Turklāt reģionālajās skatēs abu mūsu
izglītības iestāžu kolektīvi ieguvuši
godalgotas vietas – modes un frizūru
programmu demonstrējumos piedalījās
piecas profesionālās izglītības iestādes
ar kopumā 73 jauniešiem, un Jelgavas
Amatu vidusskolas priekšnesums «Divas pasaules» (pedagogi Dita Danele
un Gaļina Zvaigznone) tika atzīts par
labāko. Savukārt mūsdienu deju un
netradicionālo deju grupā piedalījās 23
profesionālās izglītības iestādes ar 122
jauniešiem, un Jelgavas Amatniecības
vidusskolas līnijdejotājas pasniedzējas
Siāras Vīgantes vadībā ieguva trešo
vietu. Un arī abu šo kolektīvu sniegumu varēs novērtēt Amatnieku svētkos
Jelgavā.

Amatnieki tiksies
senās Jelgavas tirgus laukumā

K.Bulka stāsta, ka Jelgavā 19. un 20.
maijā ieradīsies ap 1500 profesionālo
skolu audzēkņu, kuri apdzīvos Hercoga
Jēkaba laukumu, Raiņa parku, Uzvaras parku un kultūras namu.
Tā Hercoga Jēkaba laukumā abas
dienas tiks rādītas amatu prasmes,
meistarstiķi un izstādes. «Šeit darbosies radošās darbnīcas, kur tiks pārstāvētas visas profesionālās izglītības

amatniecības nozares, un ikviens varēs
iemēģināt roku amatos, kurus iespējams apgūt kādā no profesionālajām
skolām. Skolas būs izveidojušas savus
stendus, lai potenciālajiem audzēkņiem
atraktīvā veidā parādītu, kāpēc tieši
šī skola ir vislabākā,» tā K.Bulka, gan
norādot, ka šeit noderīgas zināšanas
varēs iegūt arī citi pilsētnieki, piemēram, uzzināt, kā skābēt kāpostus un
gurķus pēc sentēvu receptēm.
19. maijā no pulksten 15 un 20. maijā no pulksten 13 profesionālo skolu
audzēkņi būs sarūpējuši stundu garu
brīvdabas koncertu Raiņa parkā, bet
Amatnieku svētki noslēgsies ar lielkoncertu kultūras namā 20. maijā pulksten
17.30, kur gluži tāpat kā Dziesmu un
deju svētkos krāšņu priekšnesumu
rādīs labākie no labākajiem.

Vienosies gājienā

Svētku gājienā visas profesionālās
skolas vienosies 20. maijā pulksten 16.
«Gājiens sāksies pie Jelgavas Amatu
vidusskolas, virzīsies pa Akadēmijas
un Uzvaras ielu un noslēgsies pie 3.
pamatskolas, un katra skola arī noliks
ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa,»
atklāj K.Bulka, akcentējot, ka gājiens
būs svinīgs, atspoguļojot visu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu
vienotību.
«Jelgava ir Studentu pilsēta, tāpēc
jo īpašs prieks, ka Amatnieku svētku
desmitā jubileja tiks atzīmēta tieši šeit
– ļoti daudzi profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņi taču kļūst par Latvijas Lauksaimniecības universitātes
studentiem un studentiem citās augstskolās,» spriež K.Bulka, piebilstot, ka
svētku norises vietas izvēlē būtisks
faktors bijis arī Jelgavas ģeogrāfiskais
izvietojums, kā arī pašvaldības un abu
pilsētas profesionālo iestāžu atbalsts.
«Jelgavā jūtam patiesi lielu ieinteresētību un atbalstu, lai Amatnieku svētki
izdodos,» tā viņa.

Iesaisties veselības akcijā!
 Sintija Čepanone

Veselības akcija «100 un 5
grami veselības» Raiņa parkā
notiks jau piekto reizi. Ņemot
vērā, ka pieci gadi – tā, lai gan
neliela, tomēr ir jubileja, šogad
organizatori sola arī novitātes.
Viena no tām – jauno mūzikas
grupu konkurss.
Kā stāsta «Jundas» direktores vietniece
Zane Leikuma, «Jundas» un jauniešu biedrības «Kovārnis» rīkotais pasākums «100
un 5 grami veselības» Raiņa parkā notiks
rīt, 13. maijā, no pulksten 14.30 līdz 18, bet
uzreiz pēc tam Jelgavas Skolēnu domes
rīkotajā konkursā sevi pieteiks jaunās

mūzikas grupas.
Veselības akcijas gaitā ikviens interesents varēs uzdot jautājumus, aprunāties
un iesaistīties aktivitātēs, ko būs sarūpējušas dažādas organizācijas, iegādāties
skolēnu mācību firmu produkciju, kā arī
vērot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta darbinieku paraugdemonstrējumus un individuālo motosporta veidu triālu
un iesaistīties citās interesantās aktivitātēs. «Pēc svinīgās pasākuma atklāšanas
pulksten 15 priekšnesumus sniegs ielu
vingrotāji, būs arī vingrošanas instruktoru
paraugdemonstrējumi. Savu veiklību varēs
pārbaudīt «Remoss» atrakcijās, mazākie
– izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Bet
paralēli tam pasākuma apmeklētāji varēs
piedalīties dažādos konkursos, piemēram,

zīmējumu konkursā «100 un 5 grami veselības», jau par tradīciju kļuvušajās apelsīnu
ātrmizošanas sacensībās, «litrabolā» un
«kedubolā», un nopelnīt balvas,» stāsta
Z.Leikuma.
Atšķirībā no citiem gadiem, kad jaunās
mūzikas grupas sniedza savus priekšnesumus, šoreiz tās arī tiks vērtētas, proti,
veselības akcijas laikā norisināsies jauno
mūzikas grupu konkurss. «Koncertā jaunajām grupām būs iespēja pierādīt sevi
un iegūt galveno balvu – ierakstu studijā
–, kā arī dažādas simpātiju balvas,» stāsta
Z.Leikuma, norādot, ka grupas vērtēs kompetenta žūrija, kuras sastāvā būs arī Gvido
Linga, Līga Celma un Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba pārstāvis. Jāpiebilst, ka šim
konkursam pieteikušās septiņas grupas.

