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Mācās likvidēt gāzes un
ķīmisku vielu noplūdi

Lai pārbaudītu operatīvo dienestu sadarbību un
pašvaldību apvienotās Civilās aizsardzības komisijas
darbu, šonedēļ divas dienas tika rīkotas mācības.
Pirmajā dienā VUGD glābēji nodzēsa ugunsgrēku SIA
«Baltic Agro», kas izplata minerālmēslus, teritorijā un
slīpēja prasmes ķīmisko avāriju novēršanā, izmantojot
nesen pārrobežu projekta gaitā iegūto tehniku. Otrajā
dienā Latvijas Gāzes un VUGD darbinieki likvidēja sagāzējumu bijušā Pārlielupes cietuma teritorijā imitētā
Foto: Ivars Veiliņš
daudzdzīvokļu mājas pagrabā.
 Ilze Knusle-Jankevica

stas bīstamības ugunsgrēks minerālmēslu uzņēmumā, ko izraisījusi
Šonedēļ operatīvajiem
traktora aizdegšanās, ar cietušo un
dienestiem divas dienas
risks par ķimikāliju ieplūšanu pilsēnotika mācības – otrdien
tas kanalizācijas sistēmā. Operatītika dzēsts ugunsgrēks
vajiem dienestiem vajadzēja nodzēst
minerālmēslu uzņēmuliesmas, sniegt palīdzību cietušajam
mā un novērsta ķimikāun apturēt vides piesārņojumu.
liju ieplūde kanalizācijas
«Realitātē, saņemot šādu izsaukusistēmā, bet trešdien
mu, uz objektu izbrauktu astoņas
dienesti likvidēja sagāautocisternas, bet, tā kā šīs bija
zējumu daudzdzīvokļu
mācības, objektā atradās tikai viena
mājas pagrabā. Mācību
autocisterna, kam vēlāk pievienojās
galvenie uzdevumi bija
konteiners ar aprīkojumu ķīmisko
pārbaudīt Civilās aizsaravāriju seku likvidēšanai – pārējiem
dzības komisijas darbu,
bija jādara ikdienas darbs,» stāsta
operatīvo dienestu spēju
VUGD Zemgales reģiona brigādes
reaģēt ārkārtas situācijā
komandieris Dainis Bērziņš.
un savstarpējo sadarParalēli operācijai minerālmēslu
bību.
uzņēmumā Jelgavā, Pašvaldības
operatīvās informācijas centra
Pirmais mācību scenārijs: aug- (POIC) telpās, tika sasaukta arī

apvienotā pašvaldību Civilās aizsardzības komisija, kas izvērtēja
situāciju un to, kā rīkoties, lai apdraudējums nenonāktu līdz pilsētai.
«Komisija strādāja profesionāli, un
visi jautājumi, piemēram, tādi kā
cilvēku evakuācija un izmitināšana,
autobusu satiksme un citi, tika atrisināti operatīvi,» norāda komisijas
pārstāvis VUGD Jelgavas daļas
komandieris Aleksandrs Koržeņevskis. POIC vadītājs Gints Reinsons
piebilst, ka mācību norise vēl tiks
padziļināti analizēta, izvērtējot gan
katra dienesta ierašanās laiku un
rīcību, gan sadarbību un Civilās
aizsardzības komisijas lēmumus.
Otrs mācību scenārijs: sprādzienbīstams sagāzējums daudzdzīvokļu
mājas pagrabā. Uzdevums – konstatēt gāzes noplūdes avotu, ja
nepieciešams, evakuēt cilvēkus,

likvidēt noplūdi un izvēdināt telpu.
Mācības ne tikai parādīja dienestu
sadarbību, bet arī ļāva pārbaudīt
tehniku un aparatūru. «Esam
iegādājušies jaunu tehniku, kas
sūknē ārā sagāzēto gaisu, un viens
no šo mācību mērķiem bija to pārbaudīt. Mācībās izspēlētā situācija
par daudzdzīvokļu ēkas pagraba
sagāzējumu ir reāli iespējama, un
Jelgavā šādi gadījumi ir bijuši,» tā
Latvijas Gāzes Jelgavas iecirkņa
vadītājs Uldis Auniņš, piebilstot,
ka sagāzējumu var radīt divi iemesli
– nelegāls pieslēgums gāzesvadam
vai bojāts pazemes gāzesvads. Viņš
ar mācību norisi un gāzinieku rīcību
ir apmierināts, savukārt VUGD Jelgavas daļas komandieris piebilst, ka
vajadzētu pārrunāt Latvijas Gāzes
rīcībā esošās jaunās tehnikas lietderīga pielietojuma nianses.

Pārreģistrācija bērnudārzu rindā notiks vēlāk nekā plānots
 Ligita Vaita

neparedzētu tehnisku problēmu
dēļ plānotā bērnu pārreģistrācija
Tehnisku problēmu dēļ
pašvaldības bērnudārzu rindā
bērnu pārreģistrācija
atcelta līdz brīdim, kamēr problēpašvaldības bērnudārzu
mas tiks novērstas. Lai pieteiktu
rindā, kam vajadzēja sākbērnu rindā uz vietu Jelgavas
ties no 12. maija, aizkapilsētas pašvaldības bērnudārzā,
vējusies, tāpēc pagaidām
šobrīd tiek saglabāta līdzšinējā
– līdz tehnisku problēmu
kārtība.
atrisināšanai – esošie
Lai pieteiktu bērnu rindā uz
pieteikumi nav jāpārvietu Jelgavas pilsētas pašvaldības
reģistrē, bet no jauna
pirmsskolas izglītības iestādē, vecābērnus reģistrēt rindā var
kiem, uzrādot personu apliecinošu
līdzšinējā kārtībā klātienē
dokumentu un bērna dzimšanas
Dzīvesvietas deklarēšaapliecību, jāaizpilda iesniegums
nas sektorā domes ēkā.
pašvaldības Īpašumu konversijas
pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšaIzglītības pārvalde informē, ka nas sektorā Lielajā ielā 11.

To var izdarīt pirmdienās no
pulksten 8 līdz 12 un no pulksten
13 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 8
līdz 12 un no pulksten 13 līdz 17,
bet piektdienās – no pulksten 8
līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz
14.30. Papildu informāciju var
saņemt pa tālruni 63012465 vai
63012485.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško norāda,
ka par neparedzētajām izmaiņām
vecāki informēti gan sadarbībā ar
privātajiem bērnudārziem, gan
pārvaldes mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos.
Jāatgādina, ka iepriekš ziņots

par jauniem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas paredz
nepieciešamību bērnus pārreģistrēt pašvaldības bērnudārzu
rindā. Pārreģistrāciju bija plānots
sākt no 12. maija, taču tehnisku
iemeslu dēļ tā pārcelta. Saistošie
noteikumi ir stājušies spēkā, un
tiek nodrošināti visi tajos minētie
nosacījumi, izņemot jauno reģistrēšanas kārtību un esošo pieteikumu pārreģistrēšanas iespējas,
norāda Izglītības pārvaldē.
«Jelgavas Vēstnesis» informēs,
kad tehniskās problēmas būs
novērstas un sāksies jaunā bērnu
reģistrācijas kārtība pašvaldības
bērnudārzos.

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
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19. maijā durvis vērs iecirkņi
Eiropas Parlamenta vēlēšanām
 Sintija Čepanone

Jau rīt, 16. maijā, visos
vēlēšanu iecirkņos, arī
Jelgavā, tiks nogādātas vēlēšanu zīmes un
informatīvie materiāli
par Eiropas Parlamenta
vēlēšanām. Interesentiem visi iecirkņi būs atvērti no pirmdienas, 19.
maija. Pirmajās divās
dienās tajos varēs tikai
iepazīties ar priekšvēlēšanu programmām un
ziņām par kandidātiem,
kā arī pieteikt balsošanu mājās, savukārt jau
no 21. maija – arī nobalsot. Oficiālā Eiropas
Parlamenta vēlēšanu
diena ir 24. maijs.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics atgādina, ka Eiropas Parlamenta
vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto
vēlētāju reģistru un balsošana notiks, izmantojot vēlētāju sarakstus. «Katrs vēlētājs vēlēšanām
ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu
iecirknī atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai 70 dienas pirms vēlēšanām. Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP) katram
vēlētājam uz deklarētās dzīvesvietas adresi pa pastu ir izsūtījusi
paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts,
– nobalsot varēs tikai konkrētā
iecirknī,» tā viņš, piebilstot, ka saņemtajā paziņojumā arī norādīts
vēlētāja kārtas numurs iecirkņa
sarakstā – tas balsojot atvieglos
vēlētāja atrašanu sarakstā. Precizēt vēlēšanu iecirkni iespējams
PMLP mājas lapā www.pmlp.
gov.lv, sadaļā «Vēlētāju reģistra
e-pakalpojumi», kā arī pa tālruni
67049999.
J.Dēvics skaidro, ka Jelgavā,
tāpat kā iepriekš, būs 15 vēlēšanu
iecirkņi. «Jelgavas vēlēšanu iecirkņu numuri un atrašanās vietas
– adreses – nav mainītas, taču
līdz ar atsevišķu izglītības iestāžu
nosaukuma maiņu arī tajos iekārtotajiem vēlēšanu iecirkņiem
mainīts nosaukums,» lai nerastos
pārpratumi, informē Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs.
Tiesības piedalīties šajās vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas

pilsoņiem, kā arī citu ES dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Balsošanas dokuments Eiropas
Parlamenta vēlēšanās ir pase vai
personas apliecība (ID karte).
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos
varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem
un priekšvēlēšanu programmām,
kā arī pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. J.Dēvics
piebilst, ka balsošana tiks organizēta arī vēlētājiem ieslodzījuma
vietās, tostarp Jelgavas cietumā.
Savukārt 21., 22. un 23. maijā
vēlēšanu iecirkņos dažas stundas
dienā tiks nodrošināta iespēja
nobalsot iepriekš, ja vēlētājs kaut
kādu iemeslu dēļ to nevarēs izdarīt oficiālajā Eiropas Parlamenta
vēlēšanu dienā – sestdien, 24.
maijā. Vēlēšanu dienā iecirkņi
Latvijā būs atvērti no pulksten
7 līdz 20, bet uzreiz pēc tam sāksies vēlēšanu zīmju skaitīšana.
J.Dēvics piebilst, ka šajā procesā
tiks izmantoti skeneri.
Jāpiebilst, ka 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Centrālā vēlēšanu komisija ir
reģistrējusi 14 partiju un partiju
apvienību deputātu kandidātu
sarakstus, kuros kopā pieteikti
170 deputātu kandidāti. Latvijas
pārstāvībai Eiropas Parlamentā
jāievēl astoņi deputāti. Detalizētu informāciju par gaidāmajām
vēlēšanām var uzzināt mājas
lapā www.cvk.lv.

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks

Pirmdien, 19. maijā –
no pulksten 16 līdz 20
Otrdien, 20. maijā –
no pulksten 9 līdz 13
Trešdien, 21. maijā –
no pulksten 17 līdz 20
(iepriekšējā balsošana)
Ceturtdien, 22. maijā –
no pulksten 9 līdz 12
(iepriekšējā balsošana)
Piektdien, 23. maijā –
no pulksten 10 līdz 16
(iepriekšējā balsošana)
Sestdien, 24. maijā –
no pulksten 7 līdz 20
(vēlēšanu diena)
Uzziņu tālrunis – 67049999
(katru dienu no pulksten
8 līdz 20; 23. un 24. maijā –
no pulksten 7 līdz 24)

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavā
Iecirkņa
numurs
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

Iecirkņa nosaukums, adrese
JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA, Uzvaras iela 10
IESTĀDE «KULTŪRA», Krišjāņa Barona iela 6
JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA, Meiju ceļš 9
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA, Aspazijas iela 20
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA, Skolotāju iela 8
JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA, Filozofu iela 50
JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA, Mātera iela 44
LLU SPORTA ZĀLE, Tērvetes iela 91D
SIA «ALVIMA», Lietuvas šoseja 2
MIEZĪTES BIBLIOTĒKA, Dobeles šoseja 100
JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA, Akmeņu iela 1
JELGAVAS 1. INTERNĀTPAMATSKOLA, Institūta iela 4
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA, Akadēmijas iela 25
JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA, Brīvības bulvāris 6
JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA, Loka maģistrāle 29
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Mainīs satiksmes organizāciju
Lielajā un Raiņa ielā
 Jānis Kovaļevskis

sēdētāja vietnieks Jurijs Strods
norāda, ka sākotnēji, veidojot
17. aprīļa Ceļu satiksatiksmes organizācijas mosmes kustības drošīdeli, minētajās ielās lielākais
bas komisijas sēdē,
akcents tika likts uz satikpamatojoties uz satiksmes drošības jautājumiem,
smes vadības sistēmas
maksimāli samazinot iespējaaudita rezultātiem,
mās konfliktsituācijas uz ceļa.
pieņemts lēmums mai«Prakse apliecināja, ka drošīnīt satiksmes organibas kritērijus esam izpildījuši
zāciju Lielajā un Raiņa
ar uzviju, jo negadījumu skaits
ielā. Izmaiņas plānots
ir samazinājies vairāk nekā uz
ieviest pakāpeniski,
pusi, bet, pieaugot satiksmes
sākot ar 19. maiju.
intensitātei, sabiedrībā veidojās pieprasījums sabalansēt
Komisijas priekšsēdētājs drošības jautājumus ar raitu
Jelgavas pilsētas domes priekš- autotransporta plūsmu pilsē-

tā, tādēļ pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» veica satiksmes vadības sistēmas auditu, kurā, modelējot dažādas
situācijas, tika piedāvāti risinājumi, kā uzlabot satiksmes
organizāciju, ņemot vērā visu
satiksmes dalībnieku intereses.
Satiksmes dalībniekiem jāapzinās, ka līdz brīdim, kamēr tiks
izbūvēts Ziemeļu apvedceļš,
būs jāsamierinās ar zināmām
neērtībām, jo pilsētas centrā
esošie tilti pār Driksu un Liel
upi intensīvākās satiksmes
laikā ir pārslogoti – aptuveni
trešdaļa autovadītāju brauc

tranzītā cauri pilsētai,» stāsta
J.Strods.
Iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Andrejs Baļčūns apstiprina, ka izmaiņas plānots ieviest
pakāpeniski aptuveni mēneša
laikā un galvenais uzsvars tiks
likts uz gaidīšanas laika samazināšanu pie luksoforiem kā
autovadītājiem, tā gājējiem.
«Atbilstoši mūsu aprēķiniem
pēc veiktajām izmaiņām Lielās
ielas ceļa posmu no Dambja
ielas krustojuma līdz Čakstes
bulvārim normālos satiksmes
apstākļos, šķērsojot astoņus
krustojumus, turpmāk varēs

veikt aptuveni trīs minūtēs līdzšinējo piecu minūšu vietā, bet
gājējiem zaļās gaismas signāls
paralēli Lielajai un Raiņa ielai
turpmāk tiks dots automātiski
līdz ar autotransporta plūsmu,»
skaidro A.Baļčūns, piebilstot,
ka viens no faktoriem, kas
ietekmēja līdzšinējo satiksmes
organizācijas modeli, ir arvien
pieaugošā satiksmes intensitāte
– ja vēl 2010. gadā Lielās ielas
un Čakstes bulvāra krustojumu šķērsoja līdz 20 tūkstošiem
autotransporta vienību diennaktī, tad šobrīd to skaits jau
pārsniedz 30 tūkstošus.

Plānotās izmaiņas Lielajā un Raiņa ielā
Visos krustojumos Lielās ielas posmā no Dambja ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim gājējiem zaļo gaismu plānots ieslēgt kopā ar
transporta zaļo gaismu paralēli Lielajai ielai pat tad, ja gājējiem nav nospiesta izsaukuma poga, bet sekunžu skaitītāji ieslēgsies tikai tad, ja būs nospiesta izsaukuma poga. Šīs izmaiņas gājējiem samazinās gaidīšanas laiku pie luksofora.
Lielās–Dambja
ielas krustojums:

• gājējiem zaļās
gaismas signāls paralēli Lielajai ielai
tiks dots automātiski ar autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu,
tāpat kā iepriekš,
būs jānospiež izsaukuma poga pie
Foto: Ivars Veiliņš luksofora.

Lielās–Pētera ielas krustojums:

• gājējiem zaļās gaismas signāls paralēli Lielajai ielai tiks dots automātiski ar
autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu, tāpat kā iepriekš,
būs jānospiež izsaukuma poga pie
luksofora;
• Lielās ielas autotransporta plūsma
abos virzienos tiks apvienota vienā fāzē,
izmantojot «sarkanā krusta» indikatoru,
lai informētu vadītājus par to, ka plūsma virzienā no centra ir apturēta, lai
veiktu kreiso pagriezienu uz Pulkveža
Brieža ielu, bet kreiso pagriezienu uz Pētera ielu, pēc kura ir mazs pieprasījums (līdz 9 automašīnām stundā), varēs veikt pie kopējā zaļā signāla.

Lielās–Pasta ielas krustojums:

• gājējiem zaļās gaismas signāls paralēli
Lielajai ielai tiks dots automātiski ar autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu, tāpat kā iepriekš, būs
jānospiež izsaukuma poga pie luksofora;
• kustību plānots organizēt trijās fāzēs.
Virzienā no Katoļu ielas transporta kustība
tiks organizēta pa joslām: labā josla – tikai taisni, kreisā josla – tikai pa kreisi, jo
pagriezienu uz Pasta ielu no kreisās joslas
veic aptuveni 65 procenti autovadītāju.
Izmainot satiksmes organizāciju, palielināsies krustojuma caurplūde, jo laikā, kad brauks
transports no Mātera ielas puses, būs atļauts braukt labajā joslā esošajiem transportlīdzekļiem no Katoļu ielas puses.

Lielās ielas–Jāņa
Čakstes bulvāra
krustojums:

Lielās–Katoļu ielas
krustojums:

• gājējiem zaļās gaismas signāls paralēli Lielajai ielai tiks
dots automātiski ar autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu, tāpat kā
iepriekš, būs jānospiež izsaukuma poga pie luksofora.

Lielās–Pulkveža Oskara Kalpaka ielas krustojums:

• gājējiem zaļās gaismas
signāls paralēli Lielajai ielai tiks dots automātiski ar
autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu, tāpat kā iepriekš, būs jānospiež izsaukuma poga pie
luksofora.

Lielās–Mātera ielas
krustojums:

• gājējiem zaļās gaismas
signāls paralēli Lielajai ielai
tiks dots automātiski ar autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu, tāpat
kā iepriekš, būs jānospiež
izsaukuma poga pie luksofora;
• Lielās ielas autotransporta
plūsma abos virzienos tiks
apvienota vienā fāzē, izmantojot «sarkanā krusta» indikatoru, lai informētu
vadītājus par to, ka plūsma virzienā no Pētera ielas ir apturēta un droši var
veikt kreiso pagriezienu uz Mātera ielu virzienā no centra. Kreiso pagriezienu
uz Mātera ielu virzienā no Pētera ielas varēs veikt pie kopējā zaļā signāla.

Lielās–Akadēmijas
ielas krustojums:

• gājējiem zaļās gaismas signāls paralēli
Lielajai ielai tiks dots
automātiski ar autotransporta plūsmu;
• šķērsojot Lielo ielu,
tāpat kā iepriekš, būs
jānospiež izsaukuma
poga pie luksofora;
• plānots sadalīt gājēju
pāreju pār Lielo ielu divās daļās: 1. – Lielā iela, 2. – Uzvaras iela. Tas uzlabos transporta plūsmu
no Lielās ielas uz Uzvaras ielu un samazinās gaidīšanas laiku pārējiem
satiksmes dalībniekiem.

• gājējiem zaļās gaismas signāls paralēli
Lielajai ielai tiks dots
automātiski ar autotransporta plūsmu;
• vienā luksoforu darbības fāzē tiks apvienota
Lielās ielas plūsma abos
virzienos, izmantojot «sarkanā krusta» indikatoru, lai informētu vadītājus
par to, ka plūsma virzienā no centra puses ir apturēta, lai veiktu kreiso
pagriezienu uz Jāņa Čakstes bulvāri virzienā no Rīgas. Kreiso pagriezienu
uz Jāņa Čakstes bulvāri virzienā uz viesnīcu «Jelgava» plānots veikt pie
kopējā zaļā signāla;
• tiks samazināts zaļās gaismas degšanas ilgums transportam, kas veic
labo pagriezienu no Jāņa Čakstes bulvāra uz Rīgas pusi, tādā veidā samazinot transporta intensitāti Jāņa Čakstes bulvārī, jo turpmāk šo rekreācijas
zonu izmantot tranzīta plūsmai vairs nebūs tik ērti kā šobrīd.

Satiksmes organizācijas izmaiņas Raiņa ielā

• Raiņa ielas krustojumos ar Mātera, Pasta, Katoļu un Akadēmijas ielu
gājējiem zaļo gaismu plānots ieslēgt kopā ar transporta zaļo gaismu
paralēli Raiņa ielai pat tad, ja gājējiem
nav nospiesta izsaukuma poga, bet
sekunžu skaitītāji ieslēgsies tikai tad,
ja būs nospiesta izsaukuma poga. Šīs
izmaiņas gājējiem samazinās gaidīšanas laiku pie luksofora. Šķērsojot Raiņa
ielu, tāpat kā iepriekš, būs jānospiež
izsaukuma poga;
• ņemot vērā to, ka pēc Lielās un Raiņa
ielas rekonstrukcijas ir mainījusies transporta plūsma Raiņa ielas un Mātera
ielas krustojumā, Satiksmes kustības
drošības komisijā pieņemts lēmums
mainīt galvenās ielas statusu no Mātera
uz Raiņa ielu, jo 62 procenti transporta
plūsmas ir pa Raiņa ielu, bet tikai 38
procenti – pa Mātera ielu.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalīsieties
Eiropas Parlamenta
vēlēšanās?
Ingrīda, noliktavas pārzine:
– Protams! Pašiem mums jāizlemj, kā tālāk
dzīvosim. Šobrīd jau esmu
arī izlēmusi, kam atdošu savu balsi.
Diezgan daudz internetā lasīju par
kandidātiem, partiju programmas,
tāpat darbā izšķirstīti partiju veidotie bukleti. Uzskatu, ka šoreiz
kandidātu sarakstos ir diezgan
daudz labu politiķu un zinošu
cilvēku ekonomikā, lai strādātu
tautas labklājībai.
Kristīna, skolotāja:
– Šīs būs pirmās vēlēšanas,
kurās nepiedalīšos. Kāpēc?
Tāpēc, ka neredzu tam jēgu. Līdz šim visās vēlēšanās – vai tās būtu pašvaldības
vai Saeimas – mani izvēlētie cilvēki
nav nekur tālu tikuši. Man šķiet,
ka rezultāts jau ir izlemts pirms
vēlēšanām un tautai, lai gan ir
jāiet balsot, nav nekādas teikšanas.
Negribas jau tā skaļi teikt, bet tās
tiešām ir manas domas.
Kristaps, IT
speciālists:
– Ja būs laiks,
tad jau aiziešu.
80 procenti,
ka vēlēšanās
tomēr piedalīšos. Tiesa, savu izvēli vēl neesmu
izdarījis. Protams, presē un internetā daudz redzētas politiskās
reklāmas, esmu arī šur tur palasījis
partiju solījumus. Man galvenais,
lai šis cilvēks, kurš nokļūs Eiropas
Parlamentā, spēj Latvijai piesaistīt
naudu infrastruktūras attīstībai,
izglītībai.
Andrejs, students:
– Nezinu. Šobrīd vēl nedomāju par to,
jo prioritāte
ir sesija. Taču
zinu, ka vēlēšanas ir 24. maijā.
Pilsēta ir pilna reklāmām – to nevar
nepamanīt. Taču, ja iešu balsot,
reklāmas manu izvēli neietekmēs.
Es neticu reklāmām, svarīgāk ir,
cik šim cilvēkam, kurš kandidē uz
iekļūšanu Eiropas Parlamentā, ir
liela pieredze politikā. Tas ir mans
galvenais izvēles kritērijs.
Velta, pensionāre:
– Domāju, ka
uz jebkurām
vēlēšanām ir
jāiet visiem, lai
mēs ievēlētu
cilvēkus, kuri rūpētos par mums.
Diezgan cītīgi skatījos kandidātu
debates, lasīju programmas. Man
jau interesē reāli darbi, nevis tukši
solījumi, lai gan dažbrīd grūti atšķirt,
kas ir kas. Pa šiem gadiem pieredze
jau uzkrāta, tāpēc māku izvērtēt.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Pludmalē sāk dežurēt glābēji
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien sākas oficiālā
peldsezona. Tas nozīmē, ka turpmāk līdz pat
15. septembrim, kad
peldsezona noslēgsies,
Lielupes pludmalē ik dienu no pulksten 10 līdz
22 dežurēs divi glābēji,
kas primāri rūpēsies par
atpūtnieku drošību uz
ūdens.
Gatavojoties peldsezonai, pludmale savesta kārtībā. «Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja
stāsta, ka ūdenslīdēji iztīrījuši upes
gultni pludmales zonā un izvākuši
straumes sanestos zarus un citu
drazu, lai peldēt būtu droši. Tāpat
uzbērtas jaunas smiltis pludmalē
un upes gultnē bērnu pludmalē, jo
ūdens daļu aizskalojis. Vēl, domājot
par ģimenes atpūtu, uzstādīta jauna
rotaļu ierīce mazākajiem pludmales
apmeklētājiem.
Neskatoties uz laikapstākļiem, sākoties peldsezonai, dežurēt pludmalē sāk arī Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas glābēji, kuru galvenais
uzdevums ir uzraudzīt atpūtnieku
drošību, bet tāpat glābēji raugās,
lai pludmalē tiktu ievērota kārtība,
neizceltos konflikti. Šogad apmācīti
pieci jauni glābēji. «Neskatoties uz
to, ka vasara ir arī atvaļinājumu
laiks, pludmalē jānodrošina regulāras dežūras, tāpēc papildinājām
glābēju rindas,» norāda Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce, piebilstot,
ka pēc Pasta salas rekonstrukcijas
pilsētā būs otra pludmale un arī

glābējiem darba būs divtik.
Šajā sezonā pludmalē darbosies
arī kafejnīca. Pašvaldības izsludinātajā konkursā par tiesībām saimniekot pludmales kafejnīcā uzvarējusi
SIA «M.A.N.», kas šo pakalpojumu
nodrošināja jau iepriekšējos divus
gadus. Uzņēmumā stāsta, ka šodien
plānots montēt kafejnīcas grīdu, bet
pati kafejnīca sāks darboties tad,
kad būs piemēroti laikapstākļi un
pludmalē sāks uzturēties cilvēki.
Jāpiebilst, ka maijā Lielupē un
citās upēs pilsētas teritorijā sākusi
patrulēt ūdenspolicija. Galvenais,
kam tā pievērsīs uzmanību šosezon, ir drošs ātrums uz ūdens un
atbilstošs aprīkojums. S.Reksce
piebilst, ka šie jautājumi aktualizēsies, paplašinoties ūdenstūrisma
un ūdensatpūtas pakalpojumu
klāstam.

ziņas

Stājas zemessardzē
10. maijā
zvērestu
deva 21
jauns zemessargs
– tagad
Nacionālo
bruņoto
spēku 52.
kājnieku
bataljonā
Jelgavā
ir 407 zemessargi,
tostarp
57 sievietes.
Foto: Ivars
Veiliņš

2013. gada peldsezona
Jelgavā

Administratīvā pārkāpuma protokoli – 9:
1 – par smēķēšanu pludmalē,
6 – par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu pludmalē,
2 – par peldēšanos vietās, kur tas
ir aizliegts.
Mutiski aizrādījumi – 240:
36 – par peldēšanu aiz bojām un
lēkšanu no laipas,
26 – par suņu ievešanu pludmales
teritorijā,
16 – par braukšanu ar velosipēdu
pludmales teritorijā,
3 – par pludmales teritorijas piegružošanu,
120 – par smēķēšanu pludmalē,
39 – par alkohola lietošanu pludmalē.
Avots: Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija

Studenti svin svētkus

 Ilze Knusle-Jankevica

Brāļi Dzintars un Kārlis
Sietnieki lēmumu stāties zemessardzē pieņēma neatkarīgi viens no
otra, tāpēc liels bija viņu
pārsteigums satikties
zvēresta došanas pasākumā. Viņi kopā ar vēl 19
jaunajiem zemessargiem
pievienosies otrajai kājnieku rotai.
Sestdien Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) 52. kājnieku bataljona
teritorijā Dambja ielā 21 cilvēks
– 18 vīrieši un trīs sievietes – deva
zemessarga zvērestu. Tagad viņi
ir uzņemti zemessardzē, un jau
drīzumā sāksies mācības – vispirms
pamatlietas, pēc tam specifiskas.
Otrās kājnieku rotas komandieris
majors Andris Veiss stāsta, ka jaunie
zemessargi apgūs pirmo medicīnisko palīdzību, taktiku, topogrāfiju,
sakaru sistēmas, ierindas mācību,
ieročus. Tā kā dienests zemessardzē
ir brīvprātīgs, aktivitātes lielākoties notiek tikai nedēļas nogalēs
– pirmās nodarbības notiks jau
nākamajā nedēļas nogalē, 24. un
25. maijā.

Šonedēļ pilsētā Studentu dienas – ar gājienu,
erudīcijas konkursu,
sportiskām aktivitātēm
un noslēguma koncertu vakar vakarā Zemgales Olimpiskajā centrā.
Atklājot Studentu dienas, jaunievēlētā LLU
rektore Irina Pilvere
uzrunā studentus aicināja novērtēt ne tikai
augstskolas sniegtās
mācību zināšanas, bet Foto: Ivars Veiliņš
arī apzināties, ka tautsaimniecībā ir vajadzīgi gan zināšanām bagāti, gan sabiedriskajā dzīvē  Sintija Čepanone
aktīvi cilvēki. «Šodien mums katram jāsniedz iekšējs solījums pašiem
20. maijā sāksies pieteiksev – es esmu gatavs strādāt savas valsts labā. Ir viegli aizbraukt uz
šanās vasaras nometnei
sakārtotu vidi, kur gulta jau saklāta un galds uzklāts. Taču kur paliek
«Lediņi fano» – tā bērradošais prieks?» Studentu dienās uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdēniem vecumā no 7 līdz
tājs Andris Rāviņš. Jāatzīst gan, ka Studentu dienu gājiens šoreiz nebija
12 gadiem būs iespēja
plaši apmeklēts. Paši studenti norāda, ka tā laikā tomēr izvēlējušies
vismaz nedēļu pavadīt
apmeklēt lekcijas, jo sesija ir pārāk tuvu. Gājiens noslēdzās pie Latvijas
aizraujošās aktivitātēs
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa ar ziedu nolikšanu.

Brāļi Sietnieki spriež, ka viņus
stāties zemessardzē pamudinājis
tēvs, kurš dēlus audzinājis patriotiskā garā, mācījis vēsturi. Tiešā tekstā, lai stājas zemessardzē, viņš gan
dēliem neesot teicis. «Manu lēmumu ietekmēja tas, ka zemessardzē ir
disciplīna, kā arī nestabilā situācija
apkārtnē,» saka vecākais no brāļiem
Dzintars. Viņam šī ir pirmā militārā
pieredze, un viņu saista tieši fiziskie
pārbaudījumi. «Kāpēc neizvēlējos
apmeklēt trenažieru zāli? Jo tur
nav piedzīvojumu,» viņš smejas.
Brālis Kārlis gan divus gadus bijis
jaunsargs. «Gribēju stāties dienestā,
bet neizdevās, tāpēc nolēmu kļūt
par zemessargu,» atzīst Kārlis.
Par Jelgavas otrās kājnieku rotas zemessargu kļūs arī Tūrisma
attīstības valsts aģentūras direktors Armands Slokenbergs. «Man
stāšanās zemessardzē bija iekšēja
nepieciešamība – papildu drošība
pašam un ģimenei. Iespēju veidot
militāro karjeru te nemeklēju – man
viss ir: ģimene, darbs, amats,» tā
viņš. Fiziskie pārbaudījumi viņu
nebaida. «Ir tāds teiciens: grūti – tas
nozīmē dzīvot,» viņš piebilst, ka ir ar
padomju armijas pieredzi.
10. maijā zemessarga zvērestu
deva 21 jaunais zemessargs. NBS

Sākas pieteikšanās vasaras
nometnei «Lediņi fano»

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē
tiek pārdots nekustamais īpašums Mātera ielā 35A, Jelgavā,
kas sastāv no zemesgabala 638 m² platībā ar kadastra Nr.09000010016 un uz tā esošās būves
ar kadastra apzīmējumu 09000010016001, turpmāk – Objekts.
1. Īpašuma pārdošanas nosacījumi:
1.1. izsoles sākumcena – 57 000,00 euro;
1.2. izsoles solis – 500,00 euro;
1.3. izsoles nodrošinājums – 5700,00 euro;
1.4. reģistrācijas maksa – 70,00 euro;
1.5. Objekta maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas
dienas;
1.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas;
1.7. par pirkuma maksas un/vai aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem pircējs maksā
nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās
summas par attiecīgo periodu.
2. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS
«SEB banka» Jelgavas filiāles kontā Nr. LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu
nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamā īpašuma
Mātera ielā 35A, Jelgavā, izsoli». Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles
pretendents ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
3. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis» (www.vestnesis.lv).
4. Izsole notiks 2014. gada 9. augustā plkst.10 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā.
5. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā, tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
6. Pieteikties izsolei var līdz 2014. gada 5. augusta plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Jelgavā, Lielajā
ielā 11, 302. kabinetā, pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un
no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

kopā ar Jelgavas bērnu
un jauniešu centra «Junda» pedagogiem. Pirmā
nometnes nedēļa – no
9. līdz 13. jūnijam.

Nometnes vadītāja Linda Spalva stāsta, ka «Jundas» vasaras
dienas nometnes «Lediņi fano»
sāksies 9. jūnijā un noslēgsies 15.
augustā, tādējādi deviņas nedēļas
(Līgo svētku nedēļā nometnes nebūs) bērniem piedāvājot fanot par
kādu noteiktu tēmu, kas atspoguļosies gan radošajos darbos, gan
aktivitātēs, ko organizēs «Jundas»
pulciņu skolotāji. Izbraukšana no
«Jundas» Pasta ielā 32 ar organizētu autobusu katru dienu plānota
pulksten 9, savukārt atgriešanās
no «Lediņiem» pēc dienas aktivitātēm – ap pulksten 18. «Nometnes
minimālais laiks bērnam ir viena
nedēļa jeb piecas darba dienas, un
dalības maksa par šo periodu ir
35 eiro. Cenā iekļauts transports
nokļūšanai uz «Lediņiem» un
atpakaļ, ēdināšana – pusdienas
un launags –, kā arī visi materiāli
aktivitātēm,» skaidro nometnes

vadītāja, piebilstot, ka viens bērns
var iesaistīties arī vairāku nedēļu
aktivitātēs, taču par katru nedēļu
vecākiem jāmaksā atsevišķi.
Ik nedēļu nometnē «Lediņi
fano» plānots iesaistīt 70 bērnus
vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Vieta nometnē noteiktā nedēļā tiek
garantēta, kad par dalībnieku ir
veikta samaksa pilnā apmērā par
konkrēto laiku. «Pēdējais brīdis,
kad var pieteikties nometnei un
samaksāt, ja vien vēl ir brīvas vietas, ir iepriekšējās nedēļas ceturtdienas pulksten 14. Taču vecāki
pieteikt bērnu aicināti savlaicīgi,»
uzsver L.Spalva.
Pieteikšanās nometnei un līgumu slēgšana «Jundā» Pasta
ielā 32 organizēta 20. maijā no
pulksten 7.30 līdz 14 un 21. maijā
no pulksten 12 līdz 19. Informācija
par pieteikšanās kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un iecerētajām aktivitātēm būs pieejama
mājas lapā www.junda.lv, tāpat
tur būs iekļautas visas veidlapas,
kas jāizdrukā un jāaizpilda, lai
pieteiktu bērnu nometnei, kā arī
nometnes iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem obligāti iepriekš
jāiepazīstas. «Taču veidlapas
varēs saņemt arī «Jundā» Pasta
ielā 32, piesakoties nometnei,» tā
L.Spalva, akcentējot, ka obligāta
prasība ir arī izziņa no ģimenes
ārsta, kurai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 10 dienas pirms nometnes
apmeklēšanas.

52. kājnieku bataljona Jelgavā
komandieris pulkvežleitnants Ilmārs Džeņevs stāsta, ka jaunie
zemessargi ir gan no Jelgavas, gan
no Jelgavas novada Elejas, Vilces,
Glūdas, Jaunsvirlaukas pagasta,
gan no Ozolnieku novada un pat
no Ķekavas un Saulkrastiem. Viņu
vidū ir gan jaunieši, kas mācās Saulaines un Jelgavas tehnikumā, gan
jau gados vecāki cilvēki – strādnieki,
valsts ierēdņi, individuālie komersanti, ražošanas nozaru vadītāji,
direktori. I.Džeņevs norāda, ka uz
zemessardzes 52. Jelgavas bataljonu pārnāk vēl pieci zemessargi no
citām NBS vienībām, bet viņiem
zvērests nav jādod, jo viņi jau ir
dienestā.
Lai gan dienests zemessardzē ir
brīvprātīgs, par to saņem atalgojumu. Šobrīd saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem zemessargiem tiek izmaksāta kompensācija
20 eiro par katru dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu. Vēl
zemessargs saņem pārtikas devas
kompensāciju 7,11 eiro dienā, ja
vienība nenodrošina mācībās ēdināšanu.
Jāpiebilst, ka šobrīd 52. kājnieku
bataljonā Jelgavā ir 407 zemessargi,
no tiem 57 – sievietes.

Pagarina publisko
tualešu darba laiku
vasaras sezonā
 Sintija Čepanone

Sākoties vasaras sezonai,
pagarināts pilsētas sabiedrisko tualešu darba
laiks – līdz oktobrim labierīcības būs pieejamas
līdz pulksten 22.
Sabiedriskās tualetes pilsētā apsaimnieko SIA «Zemgales Eko», un
uzņēmuma valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis stāsta, ka līdz šim visas
četras pastāvīgās publiskās labierīcības – Raiņa parkā, Ozolskvērā,
skvērā aiz kultūras nama un pie
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
– bija atvērtas no pulksten 8 līdz 20.
«Jautājums par tualešu pieejamību
aktualizējies līdz ar tūrisma sezonas
sākumu, turklāt vasarā arī paši jelgavnieki daudz ilgāku laiku pavada
ārpus mājas – tie ir galvenie iemesli,
kādēļ pagarināts publiski pieejamo
tualešu darba laiks pilsētā,» skaidro
A.Jankovskis. Līdz oktobrim publiskās labierīcības būs atvērtas katru
dienu no pulksten 8 līdz 22.
Vienai tualetei ir piesaistīti trīs
darbinieki, kuri strādā maiņās,
tādēļ papildu resursi līdz ar labierīcību pieejamību nodrošināšanu par
divām stundām ilgāk nebūs nepieciešami. «Nemainīsies arī tualetes
apmeklējuma maksa – «Zemgales
Eko» apsaimniekotajās tualetēs
tā noteikta 14 centi,» informē
A.Jankovskis.
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Īsi
 Sieviešu biedrība «Harmonija» sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi 17. maijā no
pulksten 10 līdz 13 Raiņa parkā
rīko labdarības pasākumu «Nes cerību 2014». Pasākuma gaitā notiks
simbolisks skrējiens ap parku, joga
visiem, veselību veicinošas aktivitātes
ģimenēm, atrakcijas un balvas, būs
iespēja noteikt cukura līmeni un
izmērīt asinsspiedienu, kā arī uzstāsies deju studija «Intriga» un grupa
«Domām līdzi…». Pasākumā plānots
arī vākt ziedojumus Jelgavas sieviešu
invalīdu organizācijai «Zvaigzne»
un invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubam «Cerība». Skrējienā varēs
piedalīties ikviens individuāli vai
komandā – cilvēki ar īpašām vajadzībām, bērni, jaunieši, pieaugušie,
seniori. Pasākums ir bez maksas.
Pasākumu atbalsta Jelgavas dome,
apdrošināšanas akciju sabiedrības
«Gjensidige Baltic» Jelgavas filiāle,
valsts akciju sabiedrība «Latvijas
valsts meži», SIA «Junoso», Ziedot.
lv, SIA «Geka», «Garnier», deju centrs
«Cukurfabrika», veselības centrs un
fitnesa klubs «Fitland», Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde, biedrība «Papardes zieds».
 17. maijā tiek svinēta Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Šajā
dienā no pulksten 15 līdz 22
interesenti gaidīti uz Atvērto
durvju dienu Jelgavas ugunsdzēsēju depo Dobeles ielā 16. Jāpiebilst, ka šonedēļ dažādu pakāpju
apbalvojumi no VUGD priekšnieka
pulkvežleitnanta Oskara Āboliņa pasniegti labākajiem VUGD Zemgales
reģiona brigādes darbiniekiem, tostarp 19 jelgavniekiem. Pirmo reizi
glābējiem pasniegtas arī medaļas
«Par drosmi», un tās par drosmīgu,
varonīgu un augsti profesionālu
rīcību saņēma Zolitūdes traģēdijas
glābšanas darbos iesaistītie glābēji
– no Jelgavas tajos tika iesaistītas
14 personas.
 Šajā nedēļas nogalē uz rekonstrukcijas laiku tiks slēgts veikals
«Maxima» tirdzniecības centrā
«Valdeka» Rīgas ielā 11a. «No 17.
maija, lai veiktu rekonstrukciju, slēgsim tirdzniecības centra «Valdeka»
veikalu «Maxima»,» norāda veikalu
tīkla pārstāve Daiga Grūbe. Viņa
skaidro, ka veikala rekonstrukcijas
plānošana sākta jau pērn un tiks
īstenota tagad. «Šis veikals ir novecojis, un rekonstrukcijas galvenais
mērķis ir padarīt to mūsdienīgāku,
ar pievilcīgāku interjeru un ērtāku
klientiem,» tā viņa. Rekonstrukcija
varētu ilgt apmēram mēnesi.
 20. maijā pulksten 17 bistro
«Silva» notiks sarunu cikla ar
radošām un iedvesmojošām personībām «Cepums ar slavenību»
sezonas noslēguma tikšanās. Viesos – grupas «Prāta vētra» ģitārists
Jānis Jubalts. Ieeja – bez maksas.
 Pārcelts Labo mantu tirdziņa
jeb «krāmu tirgus» Blaumaņa ielā
1 norises datums. Iepriekš plānotā 18. maija vietā tirdziņa norise
pārcelta uz 25. maiju no pulksten
9 līdz 15. Pieteikšanās noslēgsies
24. maijā. Interesenti, kas vēlas
pārdot mantas vai piedāvāt kādu
aktivitāti pasākumam, var sazināties
ar organizatoriem pa e-pastu info@
labumtirgus.lv vai tālruni 20371014.
Sīkāka informācija par Labo mantu
tirdziņu – www.labumtirgus.lv.
 SIA «Latvijas piens» plāno stiprināt eksporta tirgus pozīcijas, jau
tagad veroties Čehijas un Lielbritānijas virzienā, un to ļaus šonedēļ
iegūtais ISO 22000:2005 sertifikāts
par pārtikas drošības pārvaldības
sistēmas atbilstību starptautiskajam
standartam. «Sertifikāts ir ne tikai
kvalitātes apliecinājums, tas ir reputācijas pamatakmens un uzticamības
bāze, īpaši, ja runājam par mums vēl
neapgūtiem tirgiem. Patlaban aktīvi
veicam pirmos nozīmīgos eksporta
soļus Čehijā, lielas iespējas redzam
Lielbritānijas tirgū,» saka SIA «Latvijas piens» valdes priekšsēdētājs
Raimonds Freimanis.

Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Ar pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu
klātienē var iepazīties JNĪP
Juridiskajā daļā
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
Maija Ogarkova, paužot sašutumu par
to, ka viņai nav nodrošināta iespēja
iepazīties ar mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde (JNĪP) nu nekādi
nevar iepazīstināt ar dzīvojamās mājas
Paula Lejiņa ielā 13, kurā ir 160 dzīvokļi,
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.
Sazinoties ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu Sarmīti Vasiļevu, viņa man
paskaidroja, ka nekādu pilnvarojuma
līgumu nav redzējusi, to nav parakstījusi, tāpēc arī līguma kopiju man izsniegt
nevar. Vēlos pilnvarojuma līguma kopiju saņemt pastkastītē!» raksta Paula
Lejiņa ielas 13 iedzīvotāja, uzsverot, ka
viņai mājās nav ne datora, ne interneta
pieslēguma. Viņa JNĪP lūdz «noņemt slepenības plīvuru no mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līguma un rast iespēju viņai līgumu redzēt, iepazīties ar to, izdiskutēt un saprast lietas būtību». «Jāredz
līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi
un atbildība!» tā M.Ogarkova.
Pilnvarojuma līgums par daudzdzīvokļu mājas Paula Lejiņa ielā 13 pārvaldīšanu starp JNĪP un mājas pārstāvi
noslēgts 2004. gadā, un kopš tā laika
ikvienam šīs mājas dzīvokļa īpašniekam
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
nodrošināta iespēja ar to iepazīties, informē JNĪP. Tiesa, M.Ogarkova, kaut arī
pati šo līgumu ir parakstījusi un tādējādi
apliecinājusi, ka izprot tā saturu, līdz šim
nav izteikusi vēlēšanos ar līguma saturu
papildus iepazīties klātienē JNĪP.

Līgums sagatavots divos eksemplāros,
un viens no tiem nodots dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kam arī
būtu jānodrošina iespēja visiem dzīvokļu
īpašniekiem ar to iepazīties. «Tāpat
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums
elektroniskā formātā konkrētās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem
pieejams JNĪP informatīvajā sistēmā,
sadaļā «Mājas lieta», taču, tā kā dzīvokļa īpašniece norādījusi, ka viņai mājās
nav datora un arī dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona līguma eksemplāru
nevar uzrādīt, tad pastāv iespēja ar
līguma saturu iepazīties klātienē JNĪP
Juridiskajā daļā, iepriekš vienojoties par
tikšanās laiku,» skaidro JNĪP Juridiskās
daļas vadītāja Jana Antsone, norādot,
ka namu pārvaldnieks nepraktizē šādu
dokumentu iemešanu pastkastītē pēc
iedzīvotāju lūguma, jo tie satur personas datus, kas ir aizsargāti ar likumu,
turklāt, dzīvokļa īpašniekiem nodrošinot
iespēju iepazīties ar līguma saturu, tiek
ievēroti MK noteikumi Nr.908 «Mājas
lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi». «Tajos noteikts, ka ar mājas
lietu, kurā iekļauts arī pārvaldīšanas
pilnvarojuma līguma eksemplārs, ir
tiesības iepazīties mājas lietas kārtotāja
klātbūtnē,» tā J.Antsone.
Dzīvokļa īpašniece aicināta iepriekš
vienoties par laiku, kad viņa JNĪP
Juridiskajā daļā vēlas iepazīties ar pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma saturu.
Tālrunis – 63012174.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Melnos dūmus rada
videi draudzīgs
kurināmais
«Reiz jau rakstīju «Jelgavas Vēstnesim»
par skursteni cietuma teritorijā, kurš gadiem piesārņoja Jelgavas gaisu ar melniem
dūmiem. Liels paldies visiem, kas pielika
pūles, lai šis skurstenis vairs nepiesārņotu
gaisu. Tas beidza savu «melno dūmu darbību» apmēram divas nedēļas pēc avīzē solītā
– marta vidū, bet tieši tajā pašā dienā, kad
viens skurstenis pārstāja dūmot, gandrīz
blakus pavisam netālu aiz cietuma sētas
uzradās jauns skurstenis, kas nu pārņēmis
stafeti un katru dienu pār Jelgavu izlaiž
melnus smirdīgus dūmus. Un mēs brīnāmies, kāpēc Jelgavā smird gaiss, kāpēc
cilvēkiem piemetas klepus. Mēs izdodam
miljonus, lai uzbūvētu promenādi jelgavnieku atpūtai, ieskaitot bērnu spēļu laukumu,
pašlaik par miljoniem būvējam Pasta salu
kā atpūtas vietu – milzīgs paldies Jelgavas
pašvaldībai, kura rūpējas par jelgavnieku
labsajūtu. Taču tieši blakus šiem atpūtas
objektiem ir melno dūmu skurstenis, kas
ne tikai atpūtu, bet arī dzīvi Jelgavā padara
neveselīgu, jo jāelpo melni dūmi,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Vija. Viņa izprot, ka ir vajadzīgs bizness, ka jāpelna nauda, bet lūdz
to nedarīt uz pārējo cilvēku veselības rēķina.
«Jebkuram biznesam jābūt atbildīgam un
ekoloģiskam, nekaitējot cilvēkiem un apkārtējai videi,» tā Vija, atbildīgajām iestādēm
lūdzot kaut ko darīt lietas labā.

Jelgavnieces Vijas fiksētos melnos dūmus rada «Nakts mēbeļu» koka mēbeļu ražotne, kura tiek apkurināta ar malku. Valsts vides dienests norāda,
ka vides piesārņojumu tas nerada, taču ar uzņēmumu pārrunāta iespēja
melnos dūmus samazināt.
Foto: no JV lasītājas arhīva
Par lasītājas sūdzību tika informēta
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā
Vides pārvalde, kas nekavējoties veica
objekta apsekošanu. Pārvaldes direktors
Hardijs Verbelis pēc veiktās pārbaudes
informē, ka dūmus rada «Nakts mēbeļu»
koka mēbeļu ražotne, kura tiek apkurināta
ar malku. «Nesen uzņēmums nomainījis
sadedzināšanas iekārtu, un pašlaik vēl
turpinās iekārtas pieregulēšanas darbi, taču piesārņojumu dabai dūmi no
skursteņa nerada. Ražotnes apkure tiek
nodrošināta ar malku, kas ir videi draudzīgs kurināmais, un šādā gadījumā nav
iespējams pilnībā izslēgt dūmus. Turklāt
uzņēmumam izsniegta B kategorijas
piesārņojošās darbības atļauja,» tā viņš,

akcentējot, ka iedzīvotāju uztraukumam
par vides piesārņošanu vismaz pagaidām
nav pamata.
H.Verbelis skaidro, ka galvenokārt
melnie dūmi gaisā paceļas kurināmā
ielādes brīdī apkures katlā, taču degšanas
procesā situācija mainās. «Tā kā pašlaik vēl
turpinās apkures iekārtas pieregulēšanas
darbi, melno dūmu rašanos iespējams mazināt – to ar uzņēmumu esam pārrunājuši,
turklāt arī turpmāk Vides dienests šajā objektā veiks regulāras pārbaudes,» tā viņš,
norādot, ka vasaras sezonā apkure objektā
tiks pārtraukta, līdz ar to, noslēdzoties
apkures sezonai, arī dūmu vairs nebūs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pilsētas ielu apstādījumos koka
optimālais «mūžs» ir 30 – 40 gadi
«Sirds sāp, noskatoties, kā pirms ielu
rekonstrukcijas tiek izzāģēti vecie koki.
Atceros, pirms gadiem 20 – 30 pati piedalījos koku stādīšanā Zemgales prospektā,
bet tagad šie koki tā vienkārši nocirsti.
Un vietā jau neiestādīs mūsu pašu liepas,
bērzus, kļavas, bet kaut kādus importa
kokus. Par to noteikti vērts aizdomāties,»
Zemgales prospekta rekonstrukcijas kontekstā savu viedokli pauž kāda «Jelgavas
Vēstneša» lasītāja.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris Vēveris skaidro,
ka koki pilsētas ielu apstādījumos savu
optimālo «mūžu» sasniedz jau 30 – 40
gados un šo koku «mūža» ilgumu ietekmē gan putekļi, gan izplūdes gāzes, gan
slodze sakņu sistēmai un citi faktori, no
kuriem pilsētas apstākļos nav iespējams
izvairīties. «To apliecina arī pirms rekonstrukcijas nozāģētie koki Zemgales
prospektā – piemēram, lielākajai daļai
koku gar pašu brauktuvi vairs bija pali-

kusi tikai stumbra čaula. Šo kritēriju gan
nevajadzētu attiecināt uz kokiem, kas aug
pilsētas parkos, kur augšanas apstākļi ir
krietni labāki. Tos galvenokārt ietekmē
slimības, piemēram, gobas pēdējos gados
Jelgavā slimo masveidā, un šie koki auga
arī Zemgales prospektā otrajā attālinātajā
rindā no brauktuves. Katru gadu mēs
bijām spiesti izzāģēt 4 – 5 kokus, kas saslima un divu trīs mēnešu laikā nokalta.
Diemžēl līdzekļa šīs slimības apkarošanai
pašlaik pasaulē nav, tāpēc Jelgavas pilsētas apstādījumos jauni gobu stādījumi
netiek ierīkoti,» tā P.Vēveris.
Viņš skaidro, ka Jelgavas pilsētas apstādījumos lielākoties sastopamas Holandes
liepas, zviedru pīlādži, Pensilvānijas oši,
zirgkastaņas, lauku kļavas, Amerikas
sarkanie ozoli. «Taču tas nenozīmē, ka
tie ir «importa» koki – tās ir koku sugas,
kas īpaši piemērotas augšanai pilsētas
apstākļos, tādējādi koki pilsētas vidē ir
izturīgāki gan pret putekļiem un izplūdes
gāzēm, gan arī pret slimībām. Turklāt tie

ir pateicīgi vainagu veidošanai,» tā «Pilsētsaimniecības» mežzinis, akcentējot,
ka ikviena ielu rekonstrukcijas projekta
izstrādē tiek piesaistīti ainavu arhitekti,
kuri arī izraugās konkrētiem apstākļiem
atbilstošākās koku sugas.
Viņš piebilst, ka Jelgavā pēdējos gados
rekonstruētajās ielās, veidojot pilsētas
apstādījumus, tiek izmantoti dižstādi.
«Praktiski tas nozīmē, ka iestādītā koka
augstums ir vidēji 3,5 – 4 metri, stumbra
apkārtmērs – 14 – 16 centimetri. Iedēstot
dižstādus un tos nožogojot, ir lielāka
garantija, ka tie necietīs no vandalisma,
un šāda izmēra koki labi iekļaujas arī ielu
apstādījumos,» tā P.Vēveris.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka,
uzsākot Zemgales prospekta rekonstrukciju, tika izzāģēti 254 koki un to vietā, lai
perspektīvā neierobežotu koku vainagus
un atvieglotu to kopšanu, tiks iedēstīti
106 koki, galvenokārt Holandes liepas.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nosakot labāko šoferi, JAP izvērtē
rādītājus vairāk nekā desmit pozīcijās
Kopš pagājušā gada februāra katru mēnesi SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) izvērtē un paziņo labākos
uzņēmuma autobusu vadītājus divās
kategorijās – reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos un Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos. «Kā
tiek noteikti labākie šoferi?» portālā
www.jelgavasvestnesis.lv izlasot ziņu
par labākajiem JAP šoferiem martā,
vēlas zināt Reinis.
JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs
Gatis Dūmiņš skaidro, ka JAP autobusu šoferu darba rādītāju izvērtēšana
ik mēnesi notiek pēc vienotiem kritērijiem, taču starppilsētu autobusu
šoferu un pilsētas autobusu vadītāju
darba sasniegumi tiek skatīti atsevišķi.
«Kopumā darba rādītāji ik mēnesi tiek

izvērtēti vairāk nekā desmit pozīcijās,
un katrā pozīcijā ir paredzēts maksimāli piešķiramais punktu skaits.
Iegūtos punktus summējot, tiek noteikts katra mēneša labākais šoferis
abās kategorijās,» stāsta G.Dūmiņš,
atklājot, ka nereti uzvarētāju no citiem
labākā JAP autobusu vadītāja statusa
pretendentiem punktu ziņā šķir vien
dažas desmitdaļas, tādēļ konkurence
izvēršas sīva.
G.Dūmiņš, ieskicējot vērtēšanas
kritērijus, skaidro, ka, nosakot labāko vadītāju reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos un Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos, tiek
analizēts, piemēram, vai nav saņemtas
pasažieru sūdzības par konkrēto šoferi,
vai viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē un nav pieļāvis darba

kārtības pārkāpumus, vai nav bijuši
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi
un negadījumi, vai autobuss tehniski ir
labā kārtībā. Tāpat tiek vērtēts šofera
vizuālais tēls – vai darba apģērbs vienmēr ir sakopts –, kā arī finanšu rādītāji,
degvielas patēriņš un citi rādītāji.
Jāpiebilst, ka ikmēneša un gada labāko šoferu nominēšana JAP ieviesta, lai
papildus motivētu autobusu vadītājus
un ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveikto
darbu. Gada labākie JAP šoferi papildus saņem arī īpašu nozīmīti, kas,
piesprausta pie autobusa vadītāja
formas tērpa, apliecina, ka pasažierus
pārvadā atzinību izpelnījies autobusa
vadītājs.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Triumfē Latvijas kausā

Jelgavas kluba
«Barons» sportists
Gatis Pranks izcīnījis uzvaru Latvijas kausa pirmajā
posmā 500 metros kanoe airēšanā. Viņš apsteidza
gan savu bijušo
pārinieku Antonu Knesi, gan tagadējo
partneri Aivi Tintu (viņš palika trešais), ar
kuru nedēļas nogalē kopā startēs Pasaules kausa posmā. Vēl jaunatnes meistarsacīkstēs junioriem Rinaldam Lasmanim
1. vieta, Filipam Ozolinkevičam un Kārlim
Rušmanim – 2. vieta. Jauniešos sudrabs
Daigai Liepiņai, bronza Robertam Altmanim un Valērijai Makarei.

Skrējējiem –
pirmais izturības
pārbaudījums
 Ilze Knusle-Jankevica

Jūlijā Jelgavā notiks nakts pusmaratons, un jau vairāk nekā
mēnesi interesenti tam gatavojas koptreniņos. Nākamnedēļ
tie, kuri gatavi startēt pusmaratonā, varēs pārbaudīt savus
spēkus un izturību – biedrība
«AdventureLab» 24. maijā rīko
kopīgu 21 kilometra skrējienu.
Dalība tajā ir bez maksas.
Biedrība šādu skrējienu rīko jau trešo
gadu. «Mēs šo skrējienu rīkojam kā koptreniņu un alternatīvu maksas maratoniem,
turklāt tā ir iespēja jautrā kompānijā
paskriet pa Jelgavu,» norāda organizators
Andis Zeidmanis.
Starts skrējienam tiks dots 24. maijā
pulksten 12 uz Mītavas tilta. Dalībnieki
ir aicināti iepriekš pieteikties mājas lapā
adventurelab.lv vai biedrības lapā Facebook,
atzīmējot «Es nākšu», bet tas nav obligāti
– pat tad, ja ideja radīsies skrējiena dienas
rītā, ikviens laipni gaidīts.
Organizators stāsta, ka distance nebūs
marķēta, bet dalībniekiem tiks izdalītas
kartes ar maršrutu. Būs arī vairākas
padzeršanās vietas, lai dalībniekiem nav
jāveic distance ar pudeli rokās. Jāpiebilst, ka
pirmajā skrējienā piedalījās vien divi cilvēki,
bet pērn – jau 18. Papildu informācija par
skrējienu – pa tālruni 29727745 (Andis).
Jāatgādina, ka, gatavojoties Jelgavas
nakts pusmaratonam, pilsētā ik sestdienu
pulksten 10 notiek skriešanas koptreniņš
profesionālu treneru vadībā. 17. maijā, 14.
un 28. jūnijā treniņš notiks Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a; 24. maijā, 7. un 21.
jūnijā, 5. jūlijā treniņš notiks Zemgales
Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24. 31.
maija treniņš tiks iekļauts Jelgavas Sporta
un veselības dienas programmā, un par to
informēsim atsevišķi. Šobrīd vidēji treniņu
apmeklē ap 50 interesentu.
12. jūlijā Jelgavā notiks seriāla «Skrien
Latvija» nakts pusmaratons (pusmaratons, «Nike» un tautas skrējiens, bērnu
skrējiens). Sporta servisa centrs informē,
ka starts būs apmēram pie Jelgavas domes
ēkas un skrējiens notiks pa pilsētas ielām.
Detalizēta informācija tiks publicēta, kad
būs pabeigti pasākuma plānošanas darbi.

Labo piecus rekordus

Peldēšanas skolas audzēkņi Sprinta
festivālā Lietuvā labojuši piecus Jelgavas
rekordus. Jevgeņijam Boicovam sudrabs
50 m brīvajā stilā un bronza 100 m
kompleksā, izpildot Sporta meistara
normatīvu. Viņš abās distancēs laboja
Jelgavas rekordus (15 – 16 gadi). Deniss
Komars izcīnīja zeltu 100 m brasā un
sudrabu 50 m brasā un uzrādīja sacensību augstvērtīgāko rezultātu 1997.
– 1998. g.dz. grupā. Didzis Rudavs izcīnīja sudrabu 50 m brīvajā stilā un zeltu
50 m brasā, uzstādot jaunu Jelgavas
rekordu (11 – 12 gadi). Viņš arī uzrādīja
sacensību augstvērtīgāko rezultātu savā
vecuma grupā. Kirils Kuskovs laboja Jelgavas rekordus 50 m un 100 m brīvajā
stilā (13 – 14 gadi).
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sports
Klāt strītbols

31. maijā pulksten 11 pie Jelgavas Sporta
halles Mātera ielā 44a norisināsies Jelgavas
čempionāts ielu basketbolā, kas vienlaikus
būs arī pirmais «Ghetto Basket» posms.
Kopumā paredzēti astoņi posmi, no kuriem četri vienlaikus ir arī Jelgavas atklātais
čempionāts: 31. maijā, 17. jūnijā, 15. jūlijā
un 12. augustā. Grupas: 1997. g.dz. un vecāki (vīrieši, sievietes); 1998. – 1999. g.dz.
(jaunieši, jaunietes); 2000. g.dz. un jaunāki
(zēni, meitenes). Jelgavas čempionāta kopvērtējuma uzvarētāji vecākajā grupā tiks
uzaicināti uz «Ghetto Basket» superfinālu
un varēs cīnīties par Andra Biedriņa dāvāto
braucienu uz NBA spēli Ņujorkā. Papildu
informācija: www.draugiem.lv/perkonssk,
www.ghettofamily.com/alianse, www.
twitter.com/GGJelgava.

Uzvar māsas

Sporta pasākumi

Latvijas čempionā 17. maijā pulksten 12 – 4 km peldēšatā akvatlonā jelgavnas maratons Lielupē (Pils salā).
nieki izcīnījuši trīs
 24. maijā pulksten 12 – Jahtkluba sezomedaļas, no kurām
nas atklāšanas regate Lielupē (Pils salā).
divas savā īpašumā
 24. maijā pulksten 14 – Latvijas čemieguva māsas Elza
pionāta BMX 2. posms (ZOC).
un Dārta Mesteres. Elza (attēlā) izcīnīja 1.
 24. maijā pulksten 16 – futbols: FK
vietu S19 grupā un 3. vietu sieviešu kopvēr«Jelgava» – FC «Daugava» (ZOC).
tējumā. Viņa distanci veica 43:42,1 minūtē –
 25. maijā pulksten 12 – Jelgavas atklā1000 metrus Elza nopeldēja 16:50,1 minūtē,
tais čempionāts BMX (ZOC).
bet 5000 metrus noskrēja 26:52,0 minūtē.
 31. maijā pulksten 11 – Jelgavas sporta
Uzvaru savā vecuma grupā – S9 – izcīnīja arī
un veselības diena (J.Čakstes bulvārī).
Elzas māsa Dārta, savukārt Emīls Eduards Dūmiņš ierindojās 2. vietā V17 grupā. Jelgavas
kluba «Piramida Triathlon Club» komanda Piedāvā darbu
tika atzīta par labāko komandu (summējot SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu mēbeļu
piecus labākos rezultātus distancē (1000 m ražotnē Blukās: kokapstrādes operatoriem(-ēm), palīgstrādniekiem(-cēm).
peldēšana + 5000 m skriešana)).

Latvijas kausa fināls
notiks Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas kausa fināls futbolā
starp FK «Jelgava» un FC
«Skonto» notiks Jelgavā
– 21. maijā pulksten 18
Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC). Tiesa, mājinieki šajā
spēlē skaitīsies skontieši,
bet jelgavnieki būs viesi paši
savā stadionā. «Mēs tik un tā
jutīsimies kā mājās. Domāju,
ka apmēram 90 procenti tribīņu atbalstīs tieši mūs un tā
būs mūsu priekšrocība,» tā
FK «Jelgava» treneris Sergejs
Golubevs.
Treneris norāda, ka komanda spēles
nešķiro pēc principa svarīga vai nesvarīga, tāpēc gatavoties tieši Latvijas
kausa finālam sāks tikai nākamnedēļ
– līdz tam vēl priekšā divas spēles
Latvijas Virslīgas čempionātā. «Tādu
lepnību – domāt tikai par kausa finālu
– mēs nevaram atļauties, jo tad sezonas
beigās varam attapties, ka līdz medaļai
pietrūkst pāris punktu, kurus varējām
paņemt kādā no šīm spēlēm,» uzsver
S.Golubevs.
Vērtējot Latvijas kausa fināla pretiniekus, Jelgavas komandas treneris
nenoliedz, ka rīdzinieki ir ļoti nopietns pretinieks, bet ne neuzvarams.
««Skonto» ir laba, ļoti tehniska, ātra
un meistarīga komanda, bet neteikšu,
ka mēs nevaram viņus uzvarēt – mums
pret «Skonto» ir bijušas gan labas, gan
sliktas spēles,» tā S.Golubevs.
Jāatgādina, ka šosezon abas komandas ir tikušās vienreiz un tad
jelgavnieki piekāpās «Skonto» ar 0:3,
bet 2013. gada sezonas pēdējā spēlē
pārāki bija jelgavnieki, kuri «Skonto»
sagādāja vienīgo zaudējumu sezonā,
uzvarot ar 2:0.
Uz kausa fināla spēli liela uzmanība
tiek veltīta arī stadiona zālienam, kam
īpaši pavasarī nepieciešama intensīva
kopšana. ZOC pārstāve Sanda Anderso-
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Tālrunis 29491995, e-pasts
info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

SIA «IMELH» aicina darbā galdnieku(-ci)
mēbeļmeistaru(-i). Darba vietas adrese:
Glūdas pagasts, Bramberģe, «Grantiņi».
Interesentus lūdzam CV sūtīt pa e-pastu
marika@imelh.lv ar norādi «Galdnieks» vai
zvanīt pa tālruni 29490079.

Meklē darbu
Sociālais aprūpētājs – aprūpēšu vai pieskatīšu vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Ir izglītība, pieredze un atsauksmes, labas
pavāra prasmes. Tālrunis 25941273.
Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
skursteņus, siltummūrus, pirtskrāsnis,
dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.
Sieviete (50) meklē sarga darbu, ir pieredze. Varu apsargāt jūsu īpašumu, esmu no
Bauskas novada. Tālrunis 20657807.
Meklēju apkopējas darbu, varu strādāt
dārzā. Tālrunis 28928515.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Sieviete (50) no Bauskas novada Saulaines
meklē aprūpētājas darbu, ir sertifikāts un darba
pieredze. Varu dzīvot uz vietas, ar brīvdienām.
Varu strādāt par auklīti. Tālrunis 20659205.

Izīrē
Zemesgabalu, 0,14 ha, «Atpūtā». T.29254125

Gatavojoties Latvijas kausa finālam futbolā starp FK «Jelgava» un FC «Skonto», kas notiks 21. maijā Jelgavā, tiek sakopts arī Zemgales Olimpiskā centra
stadiona zāliens. Olimpiskā centra pārstāve Sanda Andersone norāda, ka
laukums tiek kopts visu sezonu, bet pavasarī ierasti tiek veikti apjomīgākie
Foto: Ivars Veiliņš
darbi, piemēram, velēnu «stādīšana» bojātajās vietās.
ne norāda, ka pagājušajā nedēļā veikti
laukuma «remontdarbi» – bojātajās vietās ieklāta jauna velēna, lai izlīdzinātu
segumu. Viņa skaidro, ka laukuma
segums tiek uzmanīts visu sezonu un,
tiklīdz to ļauj noslogojums, tiek veikti
nepieciešamie darbi.
Latvijas kausa finālspēle sāksies
pulksten 18. FK «Jelgava» izpilddirektors Jānis Vuguls stāsta, ka pirms
spēles muzicēs orķestris «Zelmeri»
un paredzētas dažādas aktivitātes un
konkursi līdzjutējiem – aktivitātes
turpināsies arī spēles starplaikā. Biļetes uz kausa finālu var iegādāties

«Biļešu servisa» kasēs – cena ir četri
eiro. Pirmsskolas vecuma bērniem,
kuri neaizņems atsevišķu sēdvietu,
ieeja būs bez maksas. Spēli tiešraidē
translēs arī LTV7.
Šī būs otrā reize, kad FK «Jelgava»
spēlēs Latvijas kausa finālā. Iepriekšējā
bija 2010. gadā, kad jelgavniekiem izdevās pārspēt FK «Jūrmala VV» un izcīnīt
kausu. Savukārt «Skonto» komandai
šī būs 15. reize Latvijas kausa finālā
un iespēja izcīnīt kausu devīto reizi.
Jāuzsver, ka Latvijas kausa uzvarētājs
iegūs tiesības startēt Eiropas līgas 1.
kvalifikācijas kārtā, kas notiks jūlijā.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Dzintara izstrādājumus. T.22062049
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

Pārdod
4-ist. dzīvokli. T.28119201
Māju Vītoliņos, cena 18 tūkstoši eiro.
T.29558600.
Ozola briketes. Ar piegādi 145 EUR.
Tel.29907466
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi.
T.26816035
Kantainās bērza briketes. 130 EUR.
Tel.27029553
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881

Dažādi
Celtniecības un remontdarbi. Tālr.20017992
Izved sadzīves tehniku un attīrām sētas no
lūžņiem. T.26775279
Pļauju zāli. T.25994203.
Zāles pļaušana ar trimmeri. T.26395804
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ILGVARS STRAUTNIEKS (1970. g.)
ĒRIKS JERKUNKOVS (1959. g.)
AUSMA SKUDRA (1925. g.)
LUDMILA BELOVA (1940. g.).
Izvadīšana 15.05. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1815.sērija.
9.30 «Radīti mūzikai».*
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Kinotēka».*
12.00 «Vertikāle».*
12.30 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu». Dok.filma. 2.sērija.
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Ķīlnieks». Latvijas traģikomēdija. 2006.g. (ar subt.).
15.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1815.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 93.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Dzimis Eiropā».*
23.45 «“De facto”».*
0.25 «Četras istabas».*
1.00 «Bērtons un Teilore». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».* 5.sērija.
6.35 «Savējie». Seriāls. 15.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
10.40 «Kalle nāk 5». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «LBL 6.finālspēle».*
16.10 «Kalle nāk 5». Seriāls. 12.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Ķepa uz sirds».*
20.10 «Tūrists manā ciltī. Mongolija». Dokumentāls seriāls.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 4.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.20 «Vanags». Seriāls. 4.sērija.
1.20 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Dubultā dzīve». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 11. un 12.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 120.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 6». Austrālijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 36.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 68.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 121.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 22.sērija.
1.05 «Dzīvīte 2».
1.25 «LNT ziņu “Top 10”».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.35 «Briklberija». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 105.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 8.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 9». Seriāls (ar subtitriem). 365. un 366.sērija.
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Firma». Seriāls. 14.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.10 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 779.sērija.
17.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014».
Latvija – Baltkrievija.
23.20 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 22.sērija.
0.25 «Nekā personīga».
1.20 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
2.15 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 105.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 20. maijs
LTV1
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1816.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 93.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Mīla no otrā acu uzmetiena». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Latvijas Arhitektūras gada balva 2014».*
14.25 «Viss notiek!»*

15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1816.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 94.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Otrais vilnis». Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.25 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».* 6.sērija.
6.35 «Savējie». Seriāls. 16.sērija.
7.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.20 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
10.40 «Kalle nāk 5». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”».* 9.posms Rīgā. 08.06.2013.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 1.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 43.sērija.
21.05 «Pļava». Dokumentāla filma.
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.55 «“1000 jūdzes” Persijā».* 5. un 6.sērija.
0.55 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma. (ar subt.).
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 36.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «I.Lindstrēma. Princeses sirdsbalss». Vācijas melodrāma.
11.55 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 22.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 121.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 37.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 70.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 122.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Lielizmēra mīlestība». Romantiska komēdija.
23.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 41.sērija.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 106.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 9.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
11.05 «Firma». Seriāls. 15.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.50 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 780.sērija.
16.30 «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014». Latvija – Šveice.
19.15 «TV3 ziņas».
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 780.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 1.sērija.
22.00 «Kurjers». ASV seriāls. 1.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.55 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
1.50 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 106.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 780.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 21. maijs
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1817.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 94.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1817.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te?»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 95.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».

tv programma
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Kinotēka».*
1.55 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».* 7.sērija.
6.35 «Sekotāji».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”».* 10.posms Rīgā. 09.06.2013.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Seriāls. 7. un 8.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.25 TIEŠRAIDE. «LBL 7.finālspēle».
21.30 «Spots».
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 7.sērija.
23.50 «“1000 jūdzes” Persijā».* 7., 8. un 9.sērija.
1.20 «Robotāda». Dokumentāla filma.
1.30 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 37.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Lielizmēra mīlestība». Romantiska komēdija. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 122.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 38.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 72.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 123.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 11.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
23.10 «Augstākās pakāpes noziegumi». ASV trilleris. 2002.g.
1.20 «Dzīvīte 2».
1.45 «900 sekundes».
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Šodien novados».
3.50 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.30 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 5.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 107.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 10.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 1.sērija.
11.05 «Firma». Seriāls. 16.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 780. un 781.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas 9». Seriāls (ar subtitriem). 366. un 367.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 781.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
23.15 «Kinomānija 5».
23.50 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
0.40 «Kobra 12». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 107.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 781.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 22. maijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1818.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 95.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subtitriem).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1818.sērija.
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».* 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS! «Musketieri». Seriāls (ar subtitriem). 2014.g. 1.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Otrais vilnis». Dokumentāla filma.
1.40 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

Ceturtdiena, 2014. gada 15. maijs
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».* 8.sērija.
6.40 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
7.10 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «LBL 7.finālspēle».*
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 3.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 9. un 10.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 43.sērija.
20.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Pusdienkārbiņu brīnums». Dokumentāla filma.
21.25 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā».* 3.sērija.
21.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.25 «Motociklisti».
22.55 «“SeMS” ceļo».*
23.55 «Pļava». Dokumentāla filma.
0.50 «Autosporta programma nr.1».*
1.20 «Tavs auto».*
1.50 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 38.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes. Speciālizlaidums».
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Kur laime iesākas». Vācijas romantiska drāma. 2005.g.
11.50 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 123.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 39.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 124.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Uzticības mandāts». Latvijas dokumentāla filma.
22.15 «Mana bijusī superdraudzene». ASV komēdija. 2006.g.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.35 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 11.sērija.
1.30 «900 sekundes».
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 6.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 108.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 11.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 9». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.05 «Firma». Seriāls. 17.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
15.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014». 1/4 fināls 1.
18.30 «Tētuka meitiņas 9». Seriāls (ar subtitriem). 368.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 782.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
22.00 «Borna pārspēks». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
0.10 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Kobra 12». Seriāls. 5.sērija.
2.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 108.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

14.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».*
Pludmales volejbols. Latvija – Polija. 28.07.2012.
15.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».*
Pludmales volejbols. Latvija – Vācija. 29.07.2012.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 4.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 11. un 12.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.40 «Saules izaicinātie. “Livin aloha”».*
21.15 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Eiropas Parlamenta vēlēšanu diskusija (ar surdotulkojumu).
22.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 12.sērija.
23.45 «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
0.15 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
1.10 «Ātruma cilts».*
1.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
2.10 «Motociklisti».*
2.40 «Spots».*
3.10 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”».* 9.posms Rīgā. 08.06.2013.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 39.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mana bijusī superdraudzene». ASV komēdija. 2006.g.
12.00 «Latvijas faili. Uzticības mandāts». Latvijas dokumentāla filma.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 124.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 40.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 76.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 125.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
23.00 «Meitene, kura izpostīja sirseņu pūzni». Krimināltrilleris. 1.sērija.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
2.00 «900 sekundes».
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 109.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 12.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 9». Seriāls (ar subtitriem). 369. un 370.sērija.
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
11.05 «Firma». Seriāls. 18.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 24. un 25.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
15.40 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
16.10 «Tētuka meitiņas 9». Seriāls (ar subtitriem). 369. un 370.sērija.
17.25 «Runā Rīga! 2».
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 «Iepazīsties – mazie Fakeri!» ASV komēdija.
23.00 «Nezinu, kā viņa to dara». ASV komēdija.
0.45 «Kobra 12». Seriāls. 6.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 109.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 782.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 24. maijs
LTV1

4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 11.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 1.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 5.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.45 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Eiropas Parlamenta vēlēšanu diskusija (ar surdotulkojumu).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.55 «Musketieri». Seriāls (ar subtitriem). 2014.g. 1.sērija.
1.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.50 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 5.sērija.
3.45 «Sastrēgumstunda».*
4.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

5.05 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 2.daļa.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 TIEŠRAIDE. «Ziņu speciālizlaidums. Eiropas Parlamenta vēlēšanas».
10.15 «Ķepa uz sirds».
10.45 «Kas var būt labāks par šo?»
11.15 «Māksla un vara. Skulmju dzimta». Dokumentāla filma.
12.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.15 TV PIRMIZRĀDE. «Karstens un Petra – labākie draugi».
Norvēģijas filma bērniem. 2013.g. (ar subt.).
13.40 «Burvīga diena». Animācijas filma.
14.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nesasniegtā Eiropas Savienība». Dok.filma.
15.00 TIEŠRAIDE. «Ziņu speciālizlaidums. Eiropas Parlamenta vēlēšanas».
15.15 «Es un skola».
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Ielas garumā».
18.50 «Vides fakti».
19.20 «Dzied Inga un Normunds».*
19.50 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Eiropas
Parlamenta vēlēšanu diskusija.
22.00 «Latloto. “Eurojackpot”».
22.15 «10 gadi kopā ar savējiem».*
0.30 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.10 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 1.sērija.
3.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
3.40 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
3.50 «Dzimtas detektīvs». Ērenpreisu dzimta.
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7

LTV7

Piektdiena, 23. maijs
LTV1

5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».* 9.sērija.
6.35 «Sekotāji».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 9. un 10.sērija.
12.35 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
13.10 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).

5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Ziņu speciālizlaidums». Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
11.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.45 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 15. maijs
12.15 «Sporta studija».*
13.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.20 «Motociklisti».*
13.50 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 4.sērija.
14.20 TIEŠRAIDE. «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu.
Futbola apskats». 13. un 14.sērija.
15.25 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
16.00 TIEŠRAIDE. «Ziņu speciālizlaidums». Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
16.20 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
16.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla, mazuļi un sirds aicinājums». Melodrāma.
18.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
19.00 TIEŠRAIDE. «Ziņu speciālizlaidums». Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
19.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
19.30 «Spots».*
20.00 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Eiropas
Parlamenta vēlēšanu diskusija Latvijas Radio 4.
22.05 «“1000 jūdzes” Ķīnā». 5.sērija.
22.35 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
23.30 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 12.sērija.
2.25 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 12.sērija.
3.10 «Eiropas meistarsacīkstes “BMX”».* 10.posms Rīgā. 09.06.2013.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 40.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 8.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.35 «Kā izdzīvot pie vecākiem?» Komēdijseriāls. 5. – 7.sērija.
9.00 «900 sekundes. Speciālizlaidums».
10.00 «LNT brokastis».
12.00 «Man ir kas sakāms». Francijas drāma. 2009.g.
14.00 «LNT ziņas. Speciālizlaidums».
14.15 «Trakie Ginesa rekordi».
15.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.50 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Erudīcijas spēle “eXperiments”. Fināls».
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 1.sērija.
22.00 «LNT ziņas. Speciālizlaidums».
22.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 1.sērija.

23.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 «Ģimenes bizness». ASV kriminālkomēdija. 1989.g.
3.00 «LNT brokastis».
4.30 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 7.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 110.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 13.sērija.
6.35 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.35 «Kinomānija 5».
13.10 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
14.15 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014». 1/2 fināls 1.
17.15 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
17.45 TV PIRMIZRĀDE. «Vinnijs Pūks». ASV animācijas filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.45 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma.
21.35 «Zirnekļcilvēks 2». ASV piedzīvojumu filma.
0.15 TV PIRMIZRĀDE. «Spoguļi 2». ASV šausmu filma. 2010.g.
2.00 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 110.sērija.
3.35 «Nozieguma skelets 7». ASV seriāls. 13.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 25. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
10.00 «Redzi, trusi... Tētis brauc uz Londonu!» Animācijas filma.
10.10 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
11.00 «Ziņu speciālizlaidums. Eiropas Parlamenta vēlēšanas».

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:

Jelgavas 1. internātpamatskola

«Vizuāli plastiskā māksla» 20V –

Jelgavā, Institūta ielā 4,

turpina uzņemt izglītojamos
no 1. līdz 9. klasei 2014./2015. m.g.
šādās mācību programmās:
• 21015311 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• 21015411 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
• 21015611 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• 21015811 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
• 21015911 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem
un pierakstu uz komisiju – pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre).
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecuma un
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 63011290,
mob.20021871, 26448426.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties angļu valodas skolotāju
ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes darbam vasarā Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis – 26456942.

«Vārds uzņēmējiem»

11.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Grenlande – vikingu zaļā zeme».
Dokumentāla filma (ar subt.).
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Johanna un lidotājs. Ceļš uz Āfriku». Melodrāma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Radīti mūzikai».
23.30 «Aculiecinieks».*
23.45 TIEŠRAIDE. «Ziņu speciālizlaidums. Eiropas Parlamenta vēlēšanas».
0.25 «Nesasniegtā Eiropas Savienība». Dokumentāla filma.
1.25 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
2.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
3.10 «Imantdienas 2013».*
5.15 «Ir lietas, kas jāzina».* Sekojam Latvijai.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Ziņu speciālizlaidums». Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
12.30 «Zebra».* (ar subt.).
12.45 «Tūrists manā ciltī. Madagaskara». Dokumentāls seriāls.
13.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 12.sērija.
14.45 «Mīla, mazuļi un sirds aicinājums». Vācijas melodrāma.
16.30 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm».
Latvija – Grieķija.
19.00 «Vanags». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Vasaras romāns». Vācijas melodrāma. 2010.g. (ar subt.).
21.45 «Ceļs uz Rio». (ar subt.).

Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1
šā gada 19. un 20. maijā plkst.17
aicina bērnus uz konsultācijām uzņemšanai

profesionālās ievirzes izglītības programmā

2014./2015. m.g. 1. klasē ar mūzikas novirzienu.

uzņemam bērnus no 8 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 7 gadi;

Muzikālo spēju pārbaude notiks 22. maijā no plkst.16
pēc pieraksta.

profesionālās ievirzes izglītības programmā

«Vizuāli plastiskā māksla» 30V –
uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu vasaras semestra grupās

Līdz 6. jūnijam iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas
veidlapas (www.j-m-s.lv) jāiesniedz sekretariātā
Mazajā ceļā 2, līdzi ņemot pretendenta personu
apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecību vai pasi).

PIEAUGUŠAJIEM:
• Angļu valoda iesācējiem: P./T. no plkst.18 līdz 19.30,
56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss: P./T. no plkst.19.30 līdz
21, 56 EUR/mēn.;
• Vācu valoda iesācējiem: P. no plkst.19 līdz 21, 40 EUR/mēn.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

JAUNIEŠIEM:
• Angļu valodas gramatikas kurss: P./T. no plkst.15.30
līdz 17.30, 45 EUR/mēn.
• Bezmaksas angļu valodas līmeņa noteikšana
topošajiem 12. klašu skolēniem!

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības un
neformālās izglītības programmas:
• Frizieris (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra speciālists
(2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra kursi;
• Gēla nagu modelēšana (želejas tehnoloģijas);
• Nagu dizains;
• Aparāta pedikīrs;
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija;
• Skropstu ilgviļņi;
• Vaksācija;
• Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam
noteiktās higiēnas prasības;
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija.

BĒRNIEM VASARĀ:
Intensīvā angļu valodas darbnīca
kopā ar Ms.Evu un Mr.Shark:
• 1. – 3. klase: katru darba dienu no plkst.9 līdz 13,
60 EUR/ned.,
• 4. – 6. klase: katru darba dienu no plkst.13.30 līdz
17.30, 60 EUR/ned.;
Regulārās angļu valodas nodarbības:
• 2. – 3. klase: O. no plkst.11.15 līdz 13.15, 30 EUR/mēn.,
• 4. – 6. klase: T. no plkst.9 līdz 11, 30 EUR/mēn.

Sīkāka informācija un pieraksts pa tālruni 26595681, 63048239;
e-pasts salons-mk@inbox.lv.

Vasaras sezonā piedāvājam arī pāru un individuālās
nodarbības angļu, vācu, zviedru un spāņu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e- pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšēja pieredze sociālā darbinieka amatā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar Grupu dzīvokļu klientiem – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā
Grupu dzīvokļu klientu sociālās problēmas un klientu resursus;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā Grupu dzīvokļu klientiem.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz 2014. gada 23. maijam.
Tālrunis informācijai – 63048921.

Pirts skolas filiāle Jelgavā

Akreditēta profesionālās tālākizglītības iestāde «Pirts skola»
piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmas

17. maijā – Brāļu tirgus

Sestdien, 17. maijā, Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks
zemnieku, amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Mantu tirdziņš «Hercogā»

Jauni un lietoti vasaras apģērbi, apavi, aksesuāri un
rotaļlietas bērniem – 18. maijā no pulksten 10 līdz 14
ģimenes restorānā «Hercogs». Stūrītis «Dāvinu» – dāvini
noderīgas lietas citiem! Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz
16. maijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942, 26456942.

www.jelgavasvestnesis.lv
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• Pirtnieks (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis),
• Pirts meistars (3. profesionālais kvalifikācijas līmenis) profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
Mācību programmā: pirts zinību teorija un prakse, medicīna pirtniekiem un pirmās
palīdzības sniegšana, apkārtējās vides zinības, pirtnieka saskarsme ar klientu, pirts
ezotērika, ārstniecības augi pirtī.
Neformālās izglītības programmas:
• Pirtszinis – 64 mācību stundas;
• Dzintars pirtī – 32 mācību stundas.

Mācību ilgums:
• Pirtnieks – 1 gads;
• Pirts meistars – 2 gadi.

Sīkāka informācija – pa tālruni 25447393; www.pirtsskola.lv; info@pirtsskola.lv.

22.45 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats».* 13. un 14.sērija.
23.45 «Nakts ziņu speciālizlaidums». Eiropas Parlamenta
vēlēšanas (krievu val.).
0.30 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
1.00 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
1.35 «“The Verve” koncerts».
2.05 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
2.20 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».*
3.25 «Sporta studija».*
4.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales volejbols.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 9.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.35 «Kā izdzīvot pie vecākiem?» ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «900 sekundes. Speciālizlaidums».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 1.sērija.
12.10 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 6.sērija.
13.05 «Uzmini – kurš?» ASV komēdija. 2005.g.
15.15 «Dzintara dziesmas 2».
16.20 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
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22.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
23.05 «Nelūgtie». ASV, Vācijas un Kanādas šausmu filma.
0.55 «Kur laime iesākas». Vācijas romantiska drāma. 2005.g.
2.30 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Briklberija». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 111.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 5».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.35 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma.
15.25 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Zirnekļcilvēks 2». ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
20.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2014». Fināls.
23.45 «Baiļu klubs». ASV komiska šausmu filma. 2004.g.
1.40 «Firma». Seriāls. 19.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 111.sērija.
3.20 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
4.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 24. un 25.sērija.
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 17. maijā pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra attiecību farss pēc Ž.Anuja lugu motīviem «Savienojumi». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (Ls 1,41; 0,70) (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 17. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 17. maijā pulksten 17 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4. – 6. klašu skolēniem «Mana, tava Mītava». Papildu informācija – www.sib.jelgava.lv.
 17. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeja nakts «Tik dzintars vien». Ieeja – bez maksas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 17. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeju nakts. Ieeja – bez maksas (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 17. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeju nakts. Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 17. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeju nakts «Meklējam dzintaru Jelgavas pilī»
(Jelgavas pilī).
 17. maijā no pulksten 18 līdz 1 – Muzeju nakts «RAF mākslas cehs». Ieeja – bez
maksas («NP Properties» Aviācijas ielā 18).
 17. maijā pulksten 20 – Muzeju nakts orientēšanās Jelgavā. Nolikumu skatīt
visit.jelgava.lv. (sākums – pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 17. maijā pulksten 20 – jauniešu deju kolektīva «Skalbe» un draugu sadancis «Man
liekas, ka lidot protu» (Jelgavas pils aulā).
 17. maijā pulksten 20 – pantomīmas monoizrāde «Spēles sākums» (Studentu teātrī
Čakstes bulvārī 5a).
 18. maijā pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» 22 gadu
jubilejas koncerts «Oliņ, boliņ, diena klāt!». Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu
cena – € 3,56; 2,85; 1,42 (Ls 2,50; 2; 1) (kultūras namā).
 19. maijā pulksten 18 – «Jundas» zvanu ansambļa koncerts. Ieeja – bez maksas
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 20. maijā no pulksten 7.30 līdz 14 un 21. maijā no pulksten 12 līdz 19 – vasaras
nometnes «Lediņi fano» līgumu slēgšana. Iespēja noslēgt līgumu, saņemt informāciju
un atbildes uz interesējošiem jautājumiem par nometni. Veidlapas pieejamas arī mājas
lapā www.junda.lv («Jundā» Pasta ielā 32).
 21. maijā pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Vasaru gaidot...»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 23. maijā pulksten 18.30 – «Jundēns», «Jundaliņi», «Jundari» koncertuzvedums
«Saulīt’ gāja spēlēties». Biļešu cena – € 2 (Ls 1,41). Biļetes nopērkamas «Jundā» Pasta
ielā 32, koncerta dienā – kultūras nama kasē (kultūras namā).

Sveic Jelgavas prasmīgākās
vecmāmiņas

Foto: Ivars Veiliņš

 Ligita Vaita

Ikvienam sava vecmāmiņa ir
vismīļākā, un to apliecināja arī
63 Jelgavas bērni, kuri savas
omes pieteikuši Sabiedrības integrācijas pārvaldes rīkotajam
konkursam «Mana vecmāmiņa
prot visu».
No visām pieteiktajām vecmāmiņām
tika izvēlētas 44, kurām paldies teikts īpašā pasākumā. Trīs no viņām Sabiedrības
integrācijas pārvalde izcēla kā visprasmīgākās, un tās ir pedagoģe un māksliniece
Zigrīda Cīrule, vecmāmiņa ar īpaši kuplu
ģimeni un jau četriem mazmazbērniem
Valentīna Jurjeva, kā arī Ināra Kozlovska
– viņa ir auklīte bērnudārzā un vada lūgšanas vakarus romiem. «Šīs vecmāmiņas patiešām prot visu – gan dziedāt, gan sportot,
gan lietot tehnoloģijas, bet dažkārt – pat
darīt blēņas kopā ar saviem mazbērniem,»
teic konkursa organizatori.
«Viņa visu dara ar smaidu un prieku,
tāpēc viņai ir tik skaistas gleznas, tik
skaisti iekopts dārzs, ziedi un tik labas
trīs meitas,» piesakot savu omīti Z.Cīruli,
raksta divpadsmitgadīgais Bruno Zeltiņš.
Viņš slavē ne tikai savas omes labsirdīgo
dabu, bet arī viņas talantu gleznot, adīt un
izaudzēt gardākos dārzeņus un skaistākos
ziedus.

Valentīnai Jurjevai ir 84 gadi un prāvs
lutināmo pulks – viņai ir divi bērni, trīs
mazbērni un jau četri mazmazbērni. Arī
viņa konkursā tika apbalvota kā viena no
visprasmīgākajām vecmāmiņām.
Vecmāmiņas sveica arī Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
«Vecmāmiņas mums patiešām ir pašas
mīļākās, tieši viņas ieliek mūsos paliekošāko dzīves vērtību skalu. Viņām ir vairāk
laika sarunām, viņas uzreiz nenosoda, ar
vecmammu var uzspēlēt kārtis, palasīt
grāmatu vai aiziet uz veikalu nopirkt kādu
našķi. Novērtējiet to! Kaut arī manas vecmammas jau 15 gadus vairs nav, es dzīves
svarīgākajos brīžos vienalga domāju, ko
būtu teikusi viņa,» tā R.Vectirāne.
Vairākas vecmāmiņas tika pie simpātiju
balvām no sponsora «Dansukker», bet
pārējām – pārsteigums un mīļi vārdi no
mazbērniem, kā arī gards galds un kopā
būšanas prieks.

Šodien muzejā lekcija «Ko Jelgavas
vēsturē nozīmē 1944. gada 31. jūlijs?»
 Ilze Knusle-Jankevica

15. maijā pulksten 12 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā notiks lekcija
«Ko Jelgavas vēsturē nozīmē
1944. gada 31. jūlijs?». To lasīs lektors muzeja direktores
vietnieks zinātniskajā darbā
Dr.hist. Gints Putiķis.
Lekcija atspoguļo traģisku epizodi
Jelgavas vēsturē, kad pāris dienu laikā
Otrajā pasaules karā bojā aizgāja Zemgales
pērles – Jelgavas gadsimtiem izkoptās pilsētbūvnieciskās arhitektūras dominantes.
Īsā atbilde uz lekcijas nosaukumā uzdoto
jautājumu ir, ka 1944. gada 31. jūlijs bija
diena, kas iznīcināja Jelgavu. PSRS un Vācijas karaspēki satikās pie Jelgavas – vieni
uzbruka, otri aizstāvējās, abi nogalināja,
dedzināja un sagrāva, informē Ģederta

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs.
Lai saprastu 1944. gada vasaras traģiskos notikumus Jelgavā, nepieciešams arī
īss ekskurss vēsturē, ko varētu apzīmēt
ar nosaukumu «melnā piecgade». Tas bija
laiks, kad tikai piecu gadu laikā Latvijas
tauta pārdzīvoja sāpīgas metamorfozes par
savu valsti un tajā notiekošo. Noziedzīgais
Molotova–Ribentropa pakts, valsts okupācija un aneksija no PSRS puses, 1941.
gada 14. jūnija deportācijas, tam sekojošais
Vācijas iebrukums, represijas, holokausts,
latviešu leģions un atkārtota Latvijas okupācija 1944./1945. gadā. Un 1944. gada 31.
jūlijs, kas Jelgavai bija liktenīgs militāro
apstākļu noteiktās darbības rezultātā, kad
«vecā» Jelgava kļuva par Latvijas izcilās
pilsētbūvniecības vēsturi, kuru mēs varam
vērot tikai fotogrāfijās un klātienē baudīt
nelielu daļu no bijušās Jelgavas arhitektoniskās godības, papildina muzejā.

Ceturtdiena, 2014. gada 15. maijs

Georga Svikuļa mūžs un
darbi – grāmatā un izstādē

Izdota grāmata «Jelgavas mākslinieks Georgs Svikulis» – stāsts ar bildēm par kādreizējā Jelgavas galvenā mākslinieka dzīvi un darbiem. «Likās, ka Georgs Svikulis
ir visur, kur bija kāds sakars ar mākslām. Tas, ka pilsēta pamazām pārveidojas un
kļūst skaistāka, ir arī viņa nopelns. Par padarīto viņš varētu būt pelnījis pieminekli,»
raksta tās autors Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.
 Ilze Knusle-Jankevica

Par ilggadējo Jelgavas pilsētas
mākslinieku Georgu Svikuli jeb
Džordžu, kurš pirms pusotra
gada aizgāja aizsaulē, vienmēr
atgādinās zīme, kas sveicina,
iebraucot Jelgavā, viņa darbi,
īpaši keramika, un tagad arī
grāmata «Jelgavas mākslinieks
Georgs Svikulis», ko var iegādāties Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā.
«Georgs Svikulis būtībā tomēr bija keramiķis, un pat pēc darbiem, kas tapuši,
vēl mācoties Liepājas Lietišķās mākslas
vidusskolā, var redzēt, ka māls viņam
klausīja. Viņš varēja mālam pavēlēt,» tā par
Džordžu saka grāmatas sastādītājs Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis. Grāmatas vāka dizaina autors ir
G.Svikuļa dēls Guntis. Viņš atzīst, ka darbs
pie grāmatas bijis grūts un vislabāk par viņa
tēvu runā darbi.
31 gadu G.Svikulis nostrādāja uzņēmumā «Latvijas keramika», kur kolēģi viņu
sauca par Juri. Bijušie kolēģi stāsta, ka viņš
neesot daudz eksperimentējis, bet ķēries
uzreiz vērsim pie ragiem. Mākslinieku
biedrības vadītājs pieļauj, ka viņš vienkārši,
jau pirms sāka strādāt, zināja, ko grib. «Tās
kannas, bļodas, krūzes, dārza keramika…
Daudz kas no tā, ko izdarīja Georgs, Latvijas
mākslā nav īsti novērtēts,» mazliet skumji

piebilst M.Brancis. Arī G.Svikuļa bijušais
kolēģis Aleksandrs Djačenko ir pārliecināts
– zaru kannu labāk par Georgu diez vai
kāds Latvijā var uztaisīt. Vēl, piemēram,
viņš ir «Latvijas balzama» litra pudeles
korķa gravējuma autors.
15 gadus G.Svikulis vadīja Jelgavas
Mākslinieku biedrību un 11 gadus bija Jelgavas pilsētas galvenais mākslinieks. Viņa
balss joprojām sadzirdama un saredzama
pilsētas ēku krāsu toņos, arhitektūras formās. «Viņam vienmēr bija savs skatījums
uz lietām un savs viedoklis, ko viņš arī
pauda. Iespējams, tas daudziem nepatika,
bet viņš bija sava ceļa gājējs un, iespējams,
tieši tāpēc tik daudz dzīvē sasniedza,» tā
grāmatas par G.Svikuli atklāšanā teica
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. To spilgti atceras arī pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece Inta
Englande. «Kad apmēram pirms desmit
gadiem viņš izvēlējās krāsas kultūras namam, daudziem šķita, ka tas ir par traku
un spilgtu, bet, kad sienas nokrāsoja un
namu iekārtoja, visiem tomēr patika,» viņa
atceras. Tāpat, pateicoties tieši viņa spējai
skatīties uz lietām perspektīvā, kultūras
nams ticis pie foajē otrajā stāvā.
Jāpiebilst, ka grāmata par G.Svikuli
tapusi ar Jelgavas pašvaldības atbalstu
un izdota apgādā «Mansards». Apgāda
direktors Jānis Oga uzsver: «Pateicoties
pašvaldības atbalstam, Jelgavas māksla
šobrīd visvairāk tiek iemūžināta grāmatās.
Un, iemūžinot pilsētas galvenā mākslinieka

Foto: Ivars Veiliņš
devumu, ir izdarīts tas, kā pietrūkst mūsu
kultūras atmiņai.»
Līdz ar grāmatas atvēršanu muzejā
tika atklāta G.Svikuļa darbu izstāde, kas
būs apskatāma līdz 8. jūnijam. Kā norāda
muzeja direktores vietniece Marija Kaupere, šī ir pirmā tik vērienīga viņa darbu
izstāde, turklāt tajā daudzi darbi publikai
tiek rādīti pirmo reizi. «Viņš vienmēr izstādīja tikai mazu daļiņu savu darbu, arī savā
personālizstādē neko daudz neparādīja, bet
šī ir ļoti bagātīga izstāde,» tā viņa. Izstādē
aplūkojami dažādi G.Svikuļa darbi – zīmējumi, gleznas, keramika –, kas tapuši laikā
no 1960. līdz 2010. gadam. Tie atceļojuši uz
Jelgavu gan no privātām kolekcijām, gan
no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja
un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
krājumiem.
Lielākā daļa ir keramikas darbi – trauki,
arī dekoratīvas lietas, piemēram, putnu
būri, sienas dekori, skulptūras. Bet līdztekus keramikai G.Svikulis pievērsās arī
eļļas, akvareļa, pasteļa glezniecībai. Šajos
darbos vairāk attēlota pilsēta un ēkas, arī
Jelgavas vecpilsēta. «Šie ir vieni no pēdējiem
Georga darbiem, tapuši 2010. gadā. Tā jau
viņš darīja: samālēja un tad tos lodziņus
izzīmēja,» stāsta bijušais G.Svikuļa kolēģis
Būvvaldē ainavu arhitekts Andrejs Lomakins. Lai gan Georgs nedzīvoja vecpilsētā,
šķiet, šī pilsētas daļa viņam bija ļoti tuva.
Jāpiebilst, ka izstādē apskatāms arī darbs
ar nosaukumu «Margarita» – tā sauc arī
Georga dzīvesbiedri.

Pašmāju garšas noslēpumus vasarā atklās
septiņi ēdināšanas uzņēmumi
 Sintija Čepanone

Līdz ar vasaras tūrisma sezonu
starts dots akcijai «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus». Tās
laikā, līdz pat 30. septembrim
apmeklējot kādu no septiņiem
ēdināšanas uzņēmumiem Jelgavā un Jelgavas novadā, kas
iesaistījušies akcijā, ikviens
varēs gūt pārliecību, ka gardus un interesantus vasaras
sezonas ēdienus var pagatavot
no produktiem, kas audzēti un
iegūti no vietējiem ražotājiem,
mājražotājiem un saimniecībām Zemgales reģionā.
Akcijas «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus» gaitā vasaras sezonas ēdienu
piedāvājumu iespējams nobaudīt piecos
ēdināšanas uzņēmumos Jelgavā – restorānā «La Tour de Marie» (Akadēmijas iela 1),

bistro «Silva» (Driksas iela 7/9), muzikālajā
bārā restorānā «Plate» (Lielā iela 6), ģimenes restorānā «Hercogs» (K.Barona iela 3)
un krodziņā «Istaba» (J.Čakstes bulvāris
7) –, kā arī divos Jelgavas novada ēdināšanas uzņēmumos – kafejnīcā «Zemnieka
cienasts» Jaunsvirlaukas pagastā un viesu
namā «Pūteļkrogs» Zaļenieku pagastā,
informē Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs, papildinot, ka iesaistīšanās akcijā
vienlaicīgi ir arī iespēja tuvāk iepazīt mūsu
pilsētu un tās apkārtni.
Vasaras ēdienu izlasē šajos uzņēmumos
var nogaršot vairākus ēdienus, kas gatavoti gan no medījuma, gan vistas gaļas.
Ēdienkartēs iekļauti arī kraukšķīgi un
svaigi salāti, kartupeļu pankūkas, latviešiem tradicionālā siļķes fileja ar biezpienu,
kā arī gardas un veselīgas vasarai raksturīgās zupas. «Mundrumam noteikti ir vērts
nobaudīt divu veidu vitaminizētos kokteiļus, bet pie kafijas vai tējas gardas būs
dažādu ogu plātsmaizes, plānās pankūkas

ar viršu medu, Svētes rudzu miltu groziņš
ar putoto krējumu, kazas siera krēmu ar
sezonas ogām vai ar sezonas ogām un augļiem bagātinātā Pavlova kūka,» tā akcijas
organizatori.
Akcijā «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus» piedāvātos vasaras sezonas
īpašos ēdienus varēs nobaudīt līdz 30.
septembrim. Plašāku informāciju par
akcijā piedāvātajiem īpašajiem ēdieniem
un atpūtas iespējām Jelgavas apkārtnē
var iegūt mājas lapā www.visit.jelgava.lv
vai ēdināšanas uzņēmumos, kas iesaistījušies akcijā.
Jāpiebilst, ka vasaras sezonas ēdienos
izmantotais produktu, dārzeņu un augļu
piedāvājums ir iegūts no Zemgales reģiona
vietējiem ražotājiem, mājražotājiem un
saimniecībām – «Dambrati», «Kalnu Jurģēni», «Alanta», «Latvijas piens», «Mežcīruļi»,
briežu dārza «Rudiņi», «Svētes maize»,
«Lielzeltiņi», «Līči», «Līcīši Ltd», «Pūteļi»,
«Mazviņķi», «Medulāji» un «Gaidas».

