Jelgavas ģerboņa izmaiņas

Ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs Nr.19 (407)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

draugiem.lv/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS	

ISSN 1691-4201

facebook.com/Jelgavasvestnesis

@Vestnesis

«Latvijas piens»
sieru tirgos arī Ķīnā

Zināms, ka 1574.
gadā zeltkaļu amata
zellis Hanss par 11
markām gravēja pilsētas zīmoga
spiedogu, tomēr pats senākais
zināmais Jelgavas ģerboņa attēls
ieraugāms uz kāda 1589. gadā
Tallinas rātei sūtīta dokumenta.
Hercogs Gothards Jelgavas pilsētai piešķīra sava ģerboņa daļu
– Zemgales aļņa galvu, tomēr šajā
attēlā ar mūsu tagadējo ģerboni
saskatāma visai maza līdzība.
Foto: Jelgavas pilsētas
19. gadsimta pirmajā pusē
ģerbonis 1846. gadā
visu Krievijas impērijas pilsētu
ģerboņu apraksti tika pārstrādāti, pievienojot arī zīmējumu, tā neoficiāli norādot uz tā izskatu.
Jelgavas rāte piedāvāja Ketleru laika variantu. 1839. gadā izcilais
Jelgavas mākslinieks Johans Lēberehts Eginks pēc iesniegtajiem
aprakstiem uzzīmēja ne tikai Jelgavas, bet visu Kurzemes guberņas
pilsētu ģerboņus. Un Jelgava, mūsuprāt, ieguva ļoti skaistu ģerboņa
attēlu.
Krievijas imperators Nikolajs I to 1846. gada 11. martā apstiprināja – ģerbonis tika iekļauts Krievijas vispārējā reģistrā. Ģerboņa
apraksta tulkojums latviešu valodā skan šādi: «Purpura laukā pa labi
pagriezta ar zeltu kronēta ragaina brieža galva. Uz tā kakla Ketleru
hercogu dzimtas ģerbonis – sudraba katla kāsis, kas ietver sarkanu
lauku, kura kreisajā pusē monogramma ar latīņu burtiem S un A
(Sigismunds Augusts) un pa labi Batoriju dzimtas ģerbonis, sudraba
vilka žoklis, virs abām figūrām zelta kronis.» Krievu valodā, kas bija
oficiālā dokumentu valoda impērijā, ģerboņa aprakstā heraldiskais
dzīvnieks nosaukts par briedi (олень). Nav zināms, kas vainojams
pie tā, ka heraldiskais dzīvnieks te nosaukts par briedi, bet šis fakts
ietekmēja ne tikai J.L.Eginku, kurš šo briedi uzzīmēja, bet vispār
mūsu pilsētas ģerboņa apraksta un zīmējuma interpretāciju līdz pat
2003. gadam.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Šajā tūrisma sezonā
velosipēdus varēs
iznomāt arī pilsētas centrā
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Raitis Supe

Studentu teātra ēkā
Čakstes bulvārī 7 darbu
sākusi jauna velonoma. «Pirmajās dienās
atsaucība nebija pārāk
liela, bet vēl arī neesam
izvietojuši āra reklāmas. Tiklīdz tās būsim
saskaņojuši pašvaldībā
un izliksim, domāju,
arī atsaucība būs lielāka,» norāda velonomas
īpašnieks Raimonds
Freibergs.

«Lai pircēji mūs saprastu un zinātu, kas ir mūsu produkti, runājam viņu valodā, tāpēc arī, dodoties uz izstādi Ķīnā, produktu
etiķetes izgatavojām ķīniešu valodā,» norāda piena pārstrādes uzņēmuma «Latvijas piens» vadītāja Anita Skudra, piebilstot,
ka tieši te arī meklējama atslēga uz panākumiem starptautiskā pārtikas izstādē Ķīnā. Tas nozīmē, ka apmēram pēc pusgada uz
Velonomas vieta izvēlēta straĶīnu varētu tikt nosūtīta jau pirmā eksporta testa partija, un tajā noteikti būs arī «Sniega bumbas», kas piesaistīja vislielāko tēģiski – kā saka Raimonds,
ķīniešu uzmanību. «Interesi par mums izrādīja gan lielveikalu, gan ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji, un tagad tikai jāturpina labāku vietu nez vai varot atrast:
strādāt, lai saviem eksporta tirgiem varētu pievienot arī tik nozīmīgu tirgu kā Austrumi,» tā uzņēmuma vadītāja.
centrā, pie Svētās Trīsvienības
 Ilze Knusle-Jankevica
Uzņēmums jau bija izstrādājis Tuvāko mēnešu laikā notiks ziņā gan lielveikali, gan ēdināša- baznīcas torņa, netālu no Pasta
un patentējis Ķīnā preču zīmi sadarbības darījumu precizēša- nas uzņēmumu tīkls izvēlējies salas un kur apgrozās cilvēki.
Lai gan Ķīnā nav plaun ieguvis nepieciešamos ser- na, lai uzsāktu siera eksportu vienus un tos pašus produktus, Telpas tiek īrētas no LLU, un
šu siera ēšanas tradītifikātus, kā arī pielāgojis pro- uz Ķīnu. Lai gan ķīniešiem nav bet atšķirība ir iepakojumā – ja nomas līgums noslēgts uz makciju, Jelgavas piena
duktus tieši Ķīnas tirgum. Par siera ēšanas tradīciju, viņus veikaliem vairāk interesē mazie simālo termiņu.
«Latvijā iedzīvotāji, pērkot
pārstrādes uzņēmums
preču zīmi «Latvijas pienam» ieinteresēja mūsu unikālais iepakojumi, tad ēdināšanas uzvelosipēdu, neskatās, vai tas
«Latvijas piens» jau
vajadzēja izlemt: vai to tulkot produkts «Sniega bumbas ar ņēmumiem – lielie.
drīzumā sāks eksporburtiski, vai atrast kādu fonē- tomātiem un baziliku» un vēl
Vēl izstādē interesi par «Lat- ir domāts pilsētai vai sportam,
tēt produkciju uz šo
tiski labskanīgu vārdu. «Mēs trīs veidu cietie nogatavinātie vijas piena» produkciju izrādīja un pārsvarā pa ielām braukā ar
valsti. «Pirmās testa
izvēlējāmies otro variantu un sieri,» stāsta A.Skudra. Viņa gan pārstāvji no Korejas un Sin- kalnu velosipēdiem. Es vēlos iepartijas uz Ķīnu varētu
Ķīnas tirgū strādāsim ar preču norāda, ka ķīnieši sieru ne pārāk gapūras, un arī šajā virzienā pazīstināt jelgavniekus ar Holantikt nosūtītas apmēzīmi «Trikata», kas viņu valodā labi pazīst un to uzturā vairāk uzņēmums strādās, jo tas ir des pilsētas velosipēdiem,» saka
ram pēc pusgada,» lēš
nozīmē «trīs kaķu ieleja»,» ieski- lieto ķīnieši ar mūsdienīgu un viens reģions un paver lielākas
&
uzņēmuma vadītāja
cē A.Skudra. Viņa norāda: tieši eiropeisku dzīves redzējumu, eksporta iespējas. Tiesa, lai
Anita Skudra.
tas, ka uzņēmums bija izstādei tostarp daudz jauniešu. Tāpēc produkciju varētu eksportēt arī
sagatavojis produktu aprakstus arī produktu apraksti ķīniešu uz šiem tirgiem, atkal būs nepieAprīļa beigās Ķīnas Tautas ķīniešu valodā, izraisījis lielu valodā veidoti ar pasakas ele- ciešama atsevišķa sertifikācija,
Republikas Sertifikācijas un interesi un piesaistījis uzņē- mentiem.
kas prasīs laiku.
akreditācijas administrācija muma stendam. «Šajā izstādē
Tagad priekšā ir «melnais»
«Latvijas piens» 2014. gadā
(CNCA) iekļāva uzņēmumu piedalījās ap 2800 dalībnieku darbs – vienošanās par sadarbību saražoja un pārdeva 2050 tonnas
«Latvijas piens» piena produktu un bija vairāk nekā 55 tūkstoši un eksporta apjoma noteikšana, siera, 2015. gadā plānots saražot
importētāju sarakstā, kas ļauj apmeklētāju. Katrā no izstādes līguma slēgšana, pēc tam tiks 5500 tonnas siera. Jāpiebilst, ka
nekavējoties uzsākt produktu dienām bija tikšanās ar poten- vērtēts, kādā veidā sieri tiks eks- šobrīd uzņēmums produkciju
importu uz Ķīnu. Jau maija ciālajiem sadarbības partne- portēti uz Ķīnu: ar kuģi vai lid- eksportē uz 13 valstīm: Zviedsākumā uzņēmums piedalījās riem, kuru laikā prezentējām mašīnu. Tāpat «Latvijas piens» riju, Somiju, Ukrainu, Vāciju,
lielākajā pārtikas un dzērie- sierus, kas jau guvuši atzinību meklēs kompāniju, kas varētu Slovākiju, Lielbritāniju, Izraēlu,
nu izstādē Āzijā «SIAL China Eiropas valstīs. Tāpat tikāmies nodrošināt viņu produkcijas Čehiju, Grieķiju, Bulgāriju, Ser2015». Uz to «Latvijas piens» ar lielveikalu un ēdināšanas piegādi ēdināšanas uzņēmumu biju un Baltijas valstīm, ko sauc
devās labi sagatavojies.
uzņēmumu tīklu pārstāvjiem. ķēdei. Vadītāja precizē, ka garšas par vietējo tirgu.

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

63048800

SIA «Velonomo» vadītājs. Viņš
stāsta, ka pats kādu laiku dzīvojis Holandē un tur velosipēds ir
populārs pārvietošanās līdzeklis.
Tā viņš pats sācis pārvietoties
ar velosipēdu un nu nolēmis
piedāvāt šo iespēju arī citiem
jelgavniekiem. «Patiesībā mans
mērķis nākotnē ir nodarboties
ar velosipēdu tirdzniecību, un
šis ir sākums, lai iepazīstinātu
iedzīvotājus ar Holandes pilsētas
velosipēdu,» tā R.Freibergs.
Sākumā velonomā tiks piedāvāti septiņi pieaugušo velosipēdi,
kā arī bērnu sēdeklīši. Velosipēdus varēs iznomāt gan uz
stundām, gan dienām. Papildu
informācija pieejama pa tālruni
27507537.
Velonoma būs atvērta katru
dienu: pirmdienās no pulksten
12 līdz 20, pārējās dienās no
pulksten 10 līdz 20. R.Freibergs
gan norāda, ka pagaidām velonoma darbosies līdz rudenim.
Jaunajā velonomā ir viens
darbinieks.
Plašāku informāciju par velonomas iespējām pilsētā var
meklēt Jelgavas reģionālā Tūrisma centra mājas lapā www.
visit.jelgava.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pilsētai kļūstot sakoptākai,
darba ir vēl vairāk
 Jānis Kovaļevskis

«Cilvēki visvairāk informē par klaiņojošajiem
dzīvniekiem,
vēl aktuāli
jautājumi ir
ielu apgaismojums un
luksoforu
darbība.
Kopumā
Pašvaldības
operatīvās
informācijas
centrā 2014.
gadā esam
saņēmuši
9364 pieteikumus,» norāda Jelgavas
pašvaldības
iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs.
Foto: Raitis
Supe

«Vislielākais gandarījums
ir par to, ka iedzīvotāji
arvien aktīvāk iesaistās
pilsētas dzīvē – tas attiecas gan uz sakopšanas
darbiem, organizējot
talkas, gan ziņojot par
pamanīto Pašvaldības
operatīvās informācijas
centram. Šogad ir iespēja
pieteikties arī pašvaldības līdzfinansējumam
daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanas
darbiem, lai motivētu
iedzīvotājus sakopt arī
viņu īpašumā esošās teritorijas,» uzsver Jelgavas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
«Pilsētsaimniecības» vadītājs
– sarunā par to, kādēļ, pilsētai
kļūstot sakoptākai, darba ir arvien
vairāk, un to, ko šogad vēl iecerēts
paveikt.
Lielākā daļa Pilsētas svētku
pasākumu vēl priekšā – vai
plānots ierīkot kādus jaunus
pilsētvides elementus?
Joprojām aktuāli ir vērienīgie
infrastruktūras attīstības projekti.
Līdz jūlijam jāpabeidz darbi pie
dzelzceļa stacijas, kur lielākais
apjoms paveikts jau pērn, kā arī
Lietuvas šosejas 2,9 kilometrus
garajā posmā, kas atrodas pilsētas
teritorijā. Vēl līdz Pilsētas svētkiem
maija beigās esam iecerējuši izveidot
jaunu objektu Pasta salas nogāzē
ar skatu uz Čakstes bulvāri. Tā
būs krāšņa puķudobe kā veltījums
pilsētas 750. jubilejai. Tomēr lielākā
dāvana pilsētniekiem ir pati Pasta
sala, kurā radīta lieliska vide brīvā
laika pavadīšanai un 15. maijā tiks
atklāta arī jaunā peldvieta. Vēl jaunus apstādījumus plānojam ierīkot
Stacijas parkā un skvērā aiz kultūras nama, bet daļā no līdzšinējiem
apstādījumiem par godu pilsētas
750. gadadienai tiks veidoti baltu
raksti.
Nupat aizvadīta kārtējā
Lielā talka – kā
vērtējat šo iniciatīvu, un vai
Jelgava ir kļuvusi tīrāka?
Lielās talkas
iniciatīva ir ļoti
laba. Tā ir iespēja
darbos apliecināt
savu attieksmi
pret pilsētu un
apkārtējo vidi.
Pieņemu, ka cilvēki, kas piedalās
šādos pasākumos, nekad neiedomāsies atkritumus izmest grāvmalā.
Ar to es vēlos uzsvērt, ka pilsētā
joprojām daudzās vietās iedzīvotāji
bezatbildīgi izmet atkritumus un
tos pēc tam mums nākas savākt
par nodokļu maksātāju naudu,
kuru daudz labprātāk ieguldītu
pilsētas labiekārtošanā. Kopējais
atkritumu apjoms, kuru ik gadu
savācam pa mežiem un grāvmalām,
īpaši nemainās, tādēļ mums vēl ir
daudz ko darīt. Ne velti pašvaldība
izsludinājusi akciju «Pieķer pilsētas
piegružotāju», aicinot ziņot par
šādiem gadījumiem.

turēšanas izmaksas, ņemot vērā
peldētavu un dažādās vajadzības
pasākumiem, vien ir ap 60 tūkstošiem eiro gadā. Papildu līdzekļi
jāiegulda arī pārējo jauno objektu
apsaimniekošanā. Daļēji to varam
kompensēt ar mazākām izmaksām
bedrīšu labošanai. Dobeles šosejā
pirms rekonstrukcijas ik gadu nācās
veikt remontus ap 2000 kvadrātmetru platībā, līdzīga situācija bija
Lietuvas šosejā un citās ielās pirms
to rekonstrukcijas.
Šogad uzsākta jauna daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanas programma – kādiem
darbiem ir iespējams piesaistīt
finansējumu?
Priekšroka tiks dota tiem projektiem, kuros tiks risināta lietusūdens
novadīšana, taču programma pieļauj
realizēt arī dažādus labiekārtošanas
darbus, bērnu rotaļu laukumu,
stāvvietu vai zaļās zonas iekārtošanu. Maksimālais atbalsta apmērs
vienam projektam plānots līdz 5000
eiro ar nosacījumu, ka iedzīvotāji iegulda tādu
pašu summu.
Protams, visu
nebūs iespējams
paveikt uzreiz,
tādēļ aicinu
apsvērt iespēju sadarbībā ar
apsaimniekotāju projektu
sadalīt vairākās
kārtās. Papildu
informāciju par
programmu var iegūt «Pilsētsaimniecībā» vai mūsu mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv. Pieteikumus
iedzīvotāji aicināti iesniegt līdz
15. jūlijam, lai vēl šogad projektus
varētu realizēt.

«Šogad pilsētas apgaismojuma tīklā uzstādīsim 480 ekonomiskās
LED lampas, kas uz
elektroenerģijas rēķina
ļaus ietaupīt 25 tūkstošus eiro gadā.»

Cilvēki arvien vairāk interesējas par iespēju veikt
grants seguma ielu atputekļošanu – cik plaša šobrīd ir šī
programma?
Tā sauktā atputekļošana jeb
grants seguma virsmas apstrāde
nav lēta – izmaksas uz vienu kilometru ir aptuveni 1100 eiro, turklāt,
lai nodrošinātu efektivitāti, virsmas
apstrāde jāveic divas reizes sezonā.
Vai līdz ar jaunajiem objek- Tādēļ šobrīd šo pakalpojumu varam
tiem ir pieaugušas infrastruk- nodrošināt tikai starpkvartālu ielās
ar lielāku satiksmes intensitāti.
tūras uzturēšanas izmaksas?
Jā, piemēram, Pasta salas uz- Kopumā atputekļošanu veicam 15

ielu posmos jeb 16 kilometru kopap- enerģiju pilsētai nav pieauguši, lai
jomā. Tā ir aptuveni astotā daļa no gan tarifs kļuvis lielāks. Ja šogad
pilsētas grants seguma ielām.
veiksmīgi realizēsim projektu par
480 parasto lampu aizvietošanu ar
Pilsētas attīstības plānos LED lampām, izmaksas par elektroiekļauta arī grantēto ielu asfal- enerģiju samazināsies par aptuveni
tēšanas programma.
25 tūkstošiem eiro gadā. Efektīvi
Diemžēl šobrīd šāda veida inves- tiek izmantotas arī tās laternas,
tīcijām nav iespējams piesaistīt ES kuras ir labā stāvoklī, bet rekonsfinansējumu, kas ir nozīmīgākais trukcijas projektos tiek aizstātas
investīciju avots. Apzināmies, ka ar jaunām. Izmantojot tās, esam
daļā grants seguma ielu, kurās pa- izbūvējuši jaunus apgaismojuma
beigti komunikāciju izbūves darbi, tīklus Atmodas un Ganību ielā, kā
patiešām būtu lietderīgi uzklāt as- arī Rubeņu ceļā.
falta segumu. Tas gan radītu ērtības
iedzīvotājiem, gan arī pilsēta kļūtu
Vai šobrīd esat apmierināti
tīrāka, jo putekļi uz ielām un mūsu ar inteliģento satiksmes vadīautomašīnām lielā mērā veidojas bas sistēmu?
tieši salīdzinoši blīvā grants seguma
Mēs visi ikdienā esam ceļu satikielu tīkla dēļ.
smes dalībnieki – autovadītāji, pasažieri, gājēji vai velobraucēji. Katrs
Samērā bieži komunikāciju vēlas nokļūt līdz savam mērķim pēc
avāriju dēļ rakšanas darbi tiek iespējas ātrāk, ērtāk un drošāk, tādēļ
veikti arī atjaunotajos ielu pos- šī sistēma vienmēr ir pilnveidojama.
mos. Vai sekojat līdzi tam, kādā Pēdējo mēnešu laikā esam veikuši
kvalitātē tiek veikta seguma luksoforu darbības pārkārtojumus
atjaunošana?
Rīgas ielā, kur šobrīd darbojas zaļais
Pilsētas saistošajos noteikumos vilnis abos virzienos, braucot ar
ir noteikta kārtība, kā jāatjauno ātrumu 50 kilometri stundā. Esam
ielas rakšanas vietās. Rūpīgi seko- sagatavojuši priekšlikumus arī Sajam tam, lai uzņēmumi, kuri veic tiksmes kustības drošības komisijai
atjaunošanas darbus, šo kārtību arī par atsevišķām izmaiņām Raiņa
ievērotu. Tomēr bieži vien nākas ie- ielā. Cenšamies reaģēt arī uz visām
jaukties un lūgt atkārtoti veikt segu- pamatotajām iedzīvotāju sūdzībām
ma atjaunošanu, jo rakšanas vietās un priekšlikuveidojas iesēdumi. Ziemas periodā miem.
veiktajos remontdarbos segumu
atjaunot atbilstošā kvalitātē nav
Kā vērtējat
iespējams, tādēļ šādos gadījumos likumdevēju
uzņēmējam dodam papildu termi- ieceri aizliegt
ņu, līdz kuram segums jāatjauno pārvietoties ar
atbilstoši noteiktajām kvalitātes velosipēdu pa
prasībām. Līdzīgi ir ar garantijas ietvēm?
darbiem jaunajos objektos – tos
Pagaidām tas
parasti apsekojam pavasarī, lai kon- ir tikai priekšlistatētu neatbilstības, kuras lūdzam kums, un uzskanovērst darbu veicējam.
tu, ka šobrīd tā
vairāk ir Rīgas
Pēdējos gados realizēti vairā- problēma. Jelgaki ielu apgaismojuma projekti vā varam runāt
– kādā stāvoklī šobrīd ir ielu par atsevišķām
apgaismojums pilsētā?
vietām, kur gājēji un velobraucēji
Kopumā pilsētā ir ap 6300 ielu nevar sadalīt ietvi. Galvenokārt
apgaismojuma laternu, bet jaunajos šāda problēma ir uz Driksas un Liel
objektos ir aptuveni 25 procenti upes tiltiem, kur ietves nav pietieno tiem. Ar ekonomiskajām LED kami platas, lai ierīkotu atbilstošus
lampām esam aprīkojuši 668 gais- veloceliņus. Pēc Ziemeļu apvedceļa
mekļus, bet šogad plānojam to izbūves, kad samazināsies automaizdarīt vēl 480 laternām. Līdz ar to šīnu tranzīta plūsma caur pilsētu,
ap 40 procenti pilsētas ielu apgais- varētu sākt domāt par atsevišķas
mojuma tīkla būs atjaunots. Tas ir velojoslas ierīkošanu uz tiltiem, bet
būtiski ne tikai no sistēmas drošības šobrīd tas būtu grūti realizējams,
viedokļa, bet arī ļauj ekonomēt ņemot vērā, ka satiksmes intensilīdzekļus, jo izdevumi par elektro- tāte Lielās ielas un Čakstes bulvāra

krustojumā, kas ir galvenā pilsētas
transporta artērija, sasniedz 37 tūkstošus automašīnu diennaktī.
Jūsu pārziņā ir arī Pašvaldības operatīvās informācijas
centrs, kurš pieņem zvanus
no jelgavniekiem, seko līdzi
situācijai pilsētā, izmantojot
videonovērošanas sistēmu,
nodrošina atgriezenisko saiti
ar iedzīvotājiem. Kas šobrīd
pilsētniekiem ir aktuālākais?
Saņemto pieteikumu skaits palielinās ik gadu. Pērn kopumā saņēmām 9364 pieteikumus, kas ir par
26 procentiem vairāk nekā 2013.
gadā. 7031 pieteikumu saņēmām
tieši pa informatīvo tālruni 8787,
pārējos – ar mūsu mājas lapā izveidotās interaktīvās kartes un mobilās
lietotnes «Jelgavas pilsētsaimnieks»
starpniecību. Cilvēki visvairāk informē par klaiņojošajiem dzīvniekiem,
ielu apgaismojumu, ielu seguma
kvalitāti un luksoforu darbību.
Aktuāli ir arī pieteikumi par ielu
un tiltu uzturēšanas darbiem, kā arī
hidrotehniskajām būvēm, tostarp
grāvjiem un caurtekām. Mums ir
izveidota sistēma, kā reaģējam uz
saņemtajiem pieteikumiem, tomēr
visas prasības diemžēl apmierināt
nevaram, īpaši tās, kuras saistītas
ar būtiskām investīcijām.

«Līdz Pilsētas svētkiem
maija beigās esam iecerējuši izveidot jaunu
objektu Pasta salas
nogāzē ar skatu uz
Čakstes bulvāri. Tā būs
krāšņa puķudobe kā
veltījums pilsētas 750.
jubilejai. »

Minējāt, ka
cilvēki visvairāk ziņo par
klaiņojošiem
mājdzīvniekiem. Vai varam teikt, ka
dzīvnieku
saimnieki kļuvuši bezatbildīgāki?
Pēdējā laikā situācija uzlabojas
– arvien vairāk
suņu īpašnieku reģistrē savus
mājdzīvniekus. To var izdarīt pie
mums «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a vai veterinārajās klīnikās. Savukārt Pašvaldības
policija veic kontroles funkciju.
Pakāpeniski cenšamies uzlabot arī
infrastruktūru suņu saimniekiem,
piemēram, šogad pilsētā esam
uzstādījuši četras tā sauktās suņu
kastes, kā arī nupat atklāts suņu
pastaigu laukums Atmodas un
Asteru ielas rajonā.

Pilsētnieks vērtē

Vai zināt kādu preci
vai produktu,
ko ražo Jelgavā?
Aija, pensionāre:
– Agrāk mums
bija RAF, Jelgavas cukurfabrika, bet šie
uzņēmumi jau
likvidēti. Ko ražo šodien? Pie mums
«Zelta vārpā» cep dažāda veida
maizi, bulciņas un citus konditorejas izstrādājumus. Liels uzņēmums
ir arī «Latvijas piens», kas ražo
dažādus sierus.
Ainārs, celtnieks:
– Jelgavā ir
diezgan daudz
ražošanas uzņēmumu. Pārtikas nozarē
maizi cep «Zelta vārpa», ir mums
«Latvijas piens», taču piena produktus ikdienā lietoju maz, tāpēc
īsti nepārzinu viņu produkciju. Nepateikšu precīzu nosaukumu, bet
zinu, ka Jelgavā ražo ekoloģiskos
saldumus. Ir mums Mašīnbūves
rūpnīca un citi metālapstrādes
uzņēmumi. Pāri gaisa tiltam ir
uzņēmums «Evopipes», kas ražo
plastmasas caurules.
Genādijs, jelgavnieks:
– «Amo plant»
autobusi, kas
brauc pa pilsētu, ir ražoti
Jelgavā. Bieži
izmantoju pilsētas sabiedrisko
transportu, un jāsaka, ka tepat
ražotie autobusi ir ļoti ērti. Jā, un
Jelgavas Gaļas kombināta vietā, kur
pats agrāk strādāju, tagad darbojas
«Rīgas miesnieks», kas ražo desas,
kūpinājumus. Dzirdēts ir par «Latvijas pienu», kas strādā Jelgavā, bet
nezinu, ko tieši viņi ražo.
Rolands, students:
– Īsti nezinu,
vai tas skaitās
Jelgavas uzņēmums, bet pie
pilsētas robežas ir «Dinex», kas ražo automašīnu
izpūtējus. Tāpat mums ir vairākas
konditorejas – «Silva», «Dzirkstele»,
arī «Otto» kaut ko cep, protams,
maizes ceptuve «Zelta vārpa». «Latvijas piena» produkcija – dažādi sieri
– arī ir nobaudīti. Liels uzņēmums ir
«Jelgavas dzirnavnieks», bet nezinu,
vai viņi ko ražo.
Agita, skolotāja palīgs:
– Ir mums piena pārstrādes
uzņēmums,
kas ražo garšīgās «Sniega
bumbas». Kādreiz Jelgavā cepa
maizi, bet šobrīd, man šķiet, galvenokārt to ieved no Rīgas. Tepat
Jelgavā – vismaz tirdziņos tā saka
– tiek šūta gultasveļa. Ir šūšanas
uzņēmumi, kur top apģērbs. Un,
protams, Jelgavā taču ražo autobusus, kas kursē pa pilsētu.
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Trešdien Pasta salā –
elektromobiļu salidojums
 Ritma Gaidamoviča

Pirmo reizi Latvijā notiks
elektromobiļu maratons
«Izbaudi Zemgali nesteidzoties». Tajā piedalīsies
arī Jelgavas Pašvaldības
policijas un pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» elektromobiļi. 20.
maijā pulksten 11 maratona dalībnieki piestās Pasta salā, un līdz
pulksten 14.45 tur varēs
apskatīt vairāk nekā 20
elektrisko auto, uzzināt
to īpašnieku pieredzi un
piedalīties konkursos.
Elektromobiļu maratonu, kas no
20. līdz 22. maijam vedīs pa maršrutu Rīga–Āne–Jelgava–Auce–Tērvete–Eleja–Bauska–Rīga, organizē
Zemgales reģionālā Enerģētikas
aģentūra (ZREA) kopā ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību.
Kā veltījumu Jelgavas pilsētas
750 gadu jubilejai ZREA maratona
laikā piedāvās «Elektromobiļu
salidojumu 2015» Jelgavā, aicinot
jelgavniekus 20. maijā no pulksten
11 līdz 14.45 Pasta salā iepazīties ar
elektrotransportu.
ZREA projektu vadītāja Signe Vīlipa informē, ka maratonā
piedalīsies desmit elektromobiļi,
kuri trīs dienu laikā izbrauks visu
maršrutu. Viņu vidū arī trīs Jelgavas Pašvaldības policijas un viens
«Pilsētsaimniecības» «VW e-up»

elektroauto. 20. maijā maratona
dalībnieki apmeklēs Jelgavu un
piestās Pasta salā, kur tiem pievienosies vēl vairāk nekā desmit
elektrotransportlīdzekļi. Salidojumā Pasta salā varēs apskatīt
otrās paaudzes elektromobiļus
«VW e-up», «VW e-Golf», «Nissan
e-NV200», «Nissan Leaf», «BMW
i3», «Tesla», kā arī tiks demonstrēti
SIA «Fortum Jelgava» tepat Latvijā
ražotie elektrovelosipēdi.
Salidojuma atklāšana ar Jelgavas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
uzrunu notiks pulksten 11, bet no
pulksten 11.20 līdz 14.45 elektromobiļu lietotāji dalīsies pieredzē
par elektromobiļu ekspluatāciju un
tiks prezentēts maratons «Izbaudi
Zemgali nesteidzoties».
«Salidojuma laikā jelgavnieki klātienē aicināti iepazīties ar jaunākās
paaudzes elektromobiļiem, kā arī
uzdot interesējošos jautājumus to
lietotājiem un ekspertiem,» aicinot
uz salidojumu, norāda S.Vīlipa.
Biedrība «Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra» sadarbībā ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību organizē
Latvijā pirmo elektromobiļu maratonu
(20.05.2015. – 22.05.2015.)

«Izbaudi Zemgali nesteidzoties!»,
kura ietvaros 2015. gada 20. maijā
no plkst.11 līdz 15 JELGAVĀ, PASTA SALĀ,
notiks «ELEKTROMOBIĻU SALIDOJUMS 2015».
Aicināti visi interesenti!

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238) (laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»)

aicina darbā korespondentu(-i).
Galvenie pienākumi:
• ziņu un publikāciju materiālu veidošana laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• dalība citu iestādes informatīvo materiālu sagatavošanā.
Pretendentam izvirzītās prasības:
• darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību jomā;
• ļoti laba rakstītprasme;
• labas datorlietošanas prasmes;
• plašs redzesloks un izpratne par sociālpolitiskajiem procesiem valstī.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• dinamisku darba vidi.
Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 25. maijam.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina
konkursu uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādes «Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola»
direktora amata vietu (1 vakance).

Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. izglītības procesa nodrošināšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, nodrošinot izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. izglītība atbilstoši Izglītības likuma 30. panta ceturtās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 28.
oktobra noteikumu Nr.662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» nosacījumiem;
2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta
pieredze vadošā amatā izglītības jomā);
4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas
zināšanas saziņas līmenī;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
6. izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju
vajadzībām un Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai;
7. vēlama pieredze:
7.1. darbā ar skolas vecuma bērniem izglītības iestādē,
7.2. projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences, semināri u.c.) organizēšanā.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta
piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. izglītības iestādes attīstības plāns 2 (diviem) gadiem (sniegts apraksts par šādām darbības pamatjomām:
1) izglītošanas process; 2) atbalsts izglītojamajiem; 3) iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana; 4) nepieciešamie pasākumi iestādes attīstībā), nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas arī
nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu pretendenta atbilstību norādītajām prasībām;
5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādes «Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola» direktora amata konkursam» līdz
2015. gada 3. jūnijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005583, e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Turpmāk notekūdeņu
dūņas tiks uzglabātas
zem jumta

Īstenojot dūņu lauku paplašināšanas darbus, Lapskalna ielā 22 izbūvēti trīs angāri dūņu
uzglabāšanai. Jaunie dūņu lauki ir apjumti un norobežoti no apkārtējās vides, līdz ar to
uzkrātās dūņas vairs nebūs tieši pakļautas saulei un nokrišņiem – agrāk tieši šī iemesla dēļ
nereti pilsētā bija jūtama nepatīkama smaka.
Foto: Raitis Supe
 Sintija Čepanone

Jau šomēnes notekūdeņu attīrīšanas procesā iegūtās dūņas tiek
uzglabātas jaunizbūvētajā dūņu laukā Laps
kalna ielā 22 pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu teritorijā – atšķirībā no iepriekšējā
dūņu glabāšanas laukuma šis ir norobežots
no apkārtējās vides
un apjumts. Tādējādi
dūņas vairs nebūs pakļautas tiešas saules
un nokrišņu iedarbībai, kas bija viens no
galvenajiem iemesliem
nepatīkamai smakai,
kas jo īpaši to izvešanas procesā pilsētā bija
praktiski neizbēgama.
SIA «Jelgavas ūdens» Projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode skaidro, ka notekūdeņu
attīrīšanas procesā vidēji gadā
rodas apmēram 5000 tonnas
dūņu. «Dūņas, kas rodas attīrīšanas procesā, regulāri tiek sūknētas uz atūdeņošanas iekārtu
jeb centrifūgu, un tieši šāda – no
ūdens atdalīta – dūņu masa tiek

uzglabāta dūņu laukā. Iepriekš
dūņas tika novietotas zem klajas
debess, līdz ar to lietainā laikā
tās samirka un izplūda pa dūņu
lauku teritoriju, savukārt pēc
Jelgavas notekūdeņu attīrīšanas
ietaisēs īstenotajiem dūņu lauku
paplašināšanas darbiem tās
tiks uzglabātas normatīvo aktu
prasībām atbilstošos segta tipa
dūņu laukos jeb trijos apjumtos angāros,» skaidro I.Strode,
norādot, ka to kopējā platība ir
gandrīz 4800 kvadrātmetri. Būtiski arī, ka dūņu galvenā masa
turpmāk glabāsies apmēram 100
metrus tālāk no Driksas krasta,
novēršot Lielupes ūdensbaseina
piesārņojuma iespējas ārkārtas
situācijās, piemēram, plūdu un
ilgstošu nokrišņu gadījumā.
Līdztekus dūņu lauku paplašināšanai noasfaltēta un labiekārtota Jelgavas notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu Lapskalna ielā
22 teritorija pie jaunajiem dūņu
laukiem, kā arī iegādāta tehnika
dūņu lauku ekspluatācijai. Šos
darbus SIA «Jelgavas ūdens»
realizējusi projekta «Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana
Jelgavas pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēs» laikā. Tā
kopējās izmaksas, ieskaitot PVN,
ir 2,5 miljoni eiro, tostarp viens

miljons – ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējums.
I.Strode piebilst, ka saskaņā
ar normatīviem notekūdeņu
attīrīšanas procesā iegūtās dūņas
jāiztur 12 mēnešus – pēc tam tās
var izmantot lauksaimniecības
zemju mēslošanai. No dūņu
laukiem Jelgavā tās tiek izvestas
vidēji divas reizes gadā atkarībā
no uzkrātā apjoma, un tieši šajā
procesā pilsētā nereti bija jūtama nepatīkama smaka. Tā kā
turpmāk tiks nodrošināta videi
draudzīgāka dūņu uzglabāšana,
paredzams, ka tās intensitāte
būtiski samazināsies.
Jāpiebilst, ka Jelgava ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur notekūdeņu dūņu lauki atrodas pilsētas
centrālajā daļā.

PROJEKTU «NOTEKŪDEŅU DŪŅU LAUKU
PAPLAŠINĀŠANA JELGAVAS PILSĒTAS
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISĒS»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA
IETVAROS – SIA «JELGAVAS ŪDENS».
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Nākamnedēļ sāksies pieteikšanās
vasaras nometnei «Lediņos»
 Ritma Gaidamoviča

No 8. jūnija līdz 14. augustam bērnu un jauniešu centra «Junda» vasaras nometnē «Lediņi»
notiks ikgadējā vasaras
nometne bērniem no
septiņu līdz 12 gadu
vecumam ar nosaukumu
«Mēs Jelgavā!». Tā šogad
veltīta Jelgavas pilsētas 750 gadu jubilejai,
un pirmā pieteikšanās
nometnei būs 18. un
19. maijā «Jundā» Pasta
ielā 32.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Liene Ušvile informē, ka bērniem
labiekārtotajā teritorijā nometnes
laikā būs iespēja peldēties baseinā,
spēlēt pludmales volejbolu, kāpelēt
meža trasēs un aizraujoši pavadīt
savu brīvo laiku «Dienas piedzīvojumā», bet mazākajiem – rotaļāties
lielā smilšu kastē, šūpoties un radoši izpausties dažādās darbnīcās.
Bērnu nometnes «Mēs Jelgavā!»

katra nedēļa tiks veltīta kādai no
tēmām: «Svētki Jelgavā», «Nozīmīgas vietas Jelgavā», «Vēsture
un slavenības Jelgavā», «Sports
Jelgavā», «Ražots Jelgavā», «Vesels
Jelgavā», «Izklaide Jelgavā», «Iestādes Jelgavā», «Jelgava nākotnē».
Gaidāmi arī interesanti viesi un
pārsteigumi.
L.Ušvile stāsta, ka nometnes
dienas plāns neatkarīgi no nedēļas
tēmas ir nemainīgs: pulksten 9
– izbraukšana no «Jundas» (Pasta
ielā 32) ar autobusu, no pulksten
10 līdz 13 – nodarbības un aktivitātes saskaņā ar nedēļas tēmu; no
pulksten 13 līdz 15 – pusdienas,
brīvais laiks pedagogu uzraudzībā,
no pulksten 15 līdz 16 – īpašais
«Dienas piedzīvojums» ar aktīvu
darbošanos grupās; pulksten 16
– launags; pulksten 16.20 – «Dienas
piedzīvojuma» turpinājums; no
pulksten 17.30 līdz 17.45 – dienas
noslēgums; pulksten 18 – atgriešanās «Jundā» (Pasta ielā 32).
Dienas vasaras nometnē «Mēs
Jelgavā!» tiek gaidīti bērni vecumā
no septiņiem līdz 12 gadiem. Nokļū-

šanai uz nometnes norises vietu un
atpakaļ tiks organizēts autobuss.
Līgo svētku nedēļā – no 22. līdz 26.
jūnijam – nometne nenotiks.
Pieteikšanās vasaras nometnei
un līgumu slēgšana notiks 18.
maijā no pulksten 7.30 līdz 14 un
19. maijā no pulksten 12 līdz 19
«Jundā» Pasta ielā 32. Dalībniekus
pieteikt nometnei varēs arī vasarā,
ņemot vērā maksimālo dalībnieku
skaitu vienā nedēļā – 70 bērni.
Dalības maksa dienas nometnē – 8
eiro dienā jeb 40 eiro nedēļā par
piecām darba dienām. «Atgādinām
– piesakoties nometnei, bērna
likumiskajam pārstāvim jāslēdz
līgums, jāaizpilda anketas lapa,
jāparaksta nometnes iekšējās kārtības noteikumi. Sākoties nometnei,
jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, kas
izsniegta ne agrāk kā desmit dienas
pirms nometnes apmeklēšanas,» tā
L.Ušvile.
Sīkāku informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar nometni,
var iegūt «Jundas» mājas lapā
www.junda.lv/ledini vai pa tālruni
63022297, 26448086.
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Īsi
 Svinīgo solījumu Latvijas Republikai šomēnes Jelgavā nodevis rekordliels jauno pilsoņu skaits – 17 cilvēki,
kuri pilsonību ieguvuši naturalizācijas
kārtībā. Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Jelgavas nodaļas vadītāja Inese
Pučeta skaidro, ka līdz šim vienā reizē,
kopš iedibināta šāda kārtība, solījumu
devuši 14 cilvēki. «Man ir 74 gadi, un
es, nebūdama pilsone, sajutos gaužām
nederīga Latvijai. Gribu savu mūža nogali
pavadīt pilnvērtīgi, gribu būt piederīga
šai valstij,» saka jaunā pilsone Vladislava
Briģe. V.Briģe Latvijā dzīvo kopš 11 gadu
vecuma, un viņas ģimenē visi ir pilsoņi.
«Vienīgi es, ome, vēl nebiju saņēmusies
šim izšķirīgajam solim. Bet tad nolēmu:
pati sev pierādīšu, ka es to varu,» par
lēmumu iegūt Latvijas pilsonību stāsta
viņa, piebilstot, ka visu mūžu šajā valstī
nodzīvojusi un mīl to, arī latviešu valodu
un Latvijas vēsturi zina, tāpēc nokārtot
eksāmenu nebija grūti. «Visu zināju, bet
vienalga eksāmenā rokas trīcēja,» atceras
V.Briģe. Jāpiebilst, ka viņa bija vecākā no
jaunajiem pilsoņiem, kas 7. maijā deva
svinīgo solījumu. Savukārt jaunākajam
pilsonim šajā reizē bija 16 gadi.
 Junioru universitātes dalībnieki
– Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
skolnieks Artis Galvanovskis un
Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Edgars Batkovskis – labi sevi
apliecinājuši Eiropas dabaszinātņu
olimpiādē Austrijā. Artim, strādājot komandā ar diviem Rīgas
jauniešiem, – sudrabs, bet Edgaram
komandā ar Madonas un Valmieras
jaunietēm – bronza. «Mūsu jaunieši
sevi apliecināja ļoti labi. Patiesībā viņi
bija ļoti tuvu zeltam. Manuprāt, viņi
ļoti labi izmantoja savas Junioru universitātē gūtās zināšanas. Šī ir viena no
retajām olimpiādēm, kur darbs norit
komandā, un tas ir labi, jo viens otru var
papildināt,» stāsta Junioru universitātes
skolotājs Mihails Haļitovs.
 19. maijā pulksten 17 kafejnīcas
«Silva» Konferenču zālē notiks šīs sezonas noslēguma pasākums jauniešiem
«Cepums ar slavenību». «Cepumā» viesosies ielu kustības «Ghetto games» vadītājs basketbolists Raimonds Elbakjans.
Interesenti aicināti iepriekš pieteikties pa
e-pastu cepumsarslavenibu@inbox.lv vai
tālruni 20097092. Ieeja – bez maksas.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē,
ka 17. maijā pulksten 13 kultūras
namā «Rota» (Garozas ielā 15) notiks
klubiņa «Sendienas» biedru pēdējais
pavasara saiets. Ierašanās – ar groziņiem. Nākamā tikšanās – septembrī.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 4. sākumskola
19. maijā plkst.18
aicina vecākus un bērnus,
kuri 2015. gada 1. septembrī
uzsāks mācības 1. klasē, uz pirmo
tikšanos ar klases audzinātāju.
Šajā dienā notiks bērnu fotografēšanās
Jelgavas pilsētas skolēna apliecībai.
Skolas administrācija
Starptautisks uzņēmums SIA «Dinex Latvia»
(reģ.Nr.40003468507) izgatavo izplūdes sistēmas kravas
automašīnām, autobusiem un komerctransportam.

Sakarā ar darba apjoma palielināšanos
aicinām darbā

METINĀTĀJUS(-AS), ATSLĒDZNIEKUS(-CES).
Prasības pretendentiem:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā (vajadzības gadījumā veiksim nepieciešamo apmācību);
• vēlama atbilstoša izglītība;
• spējas pildīt amata pienākumus nestandarta
situācijās;
• vēlme strādāt, mācīties un paaugstināt kvalifikāciju.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar
izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Lūdzam visus ieinteresētos, kas vēlas strādāt, CV
un pieteikuma vēstuli ar norādi «Metinātājs» vai
«Atslēdznieks» sūtīt pa e-pastu lpo@dinex.lv.
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.
Pārrunas veiksim jums pieejamā laikā.
Sākotnējā stundu likme – no 3,50 EUR/stundā.
Stundu likme atkarīgā no pretendenta
kvalifikācijas un darba pieredzes.
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atbildam

Šobrīd ligzdas nedrīkst izjaukt
«Svētes ielā pie Pasta ielas kokos ir kovārņu ligzdas, putni tur mēslo nepārtraukti
– viss trotuārs noķēzīts. Vai tiešām tos putnus nevar izšaut un tās ligzdas izjaukt, lai
cilvēki var pārvietoties, neuztraucoties par
kovārņu mēsliem?!» atrisināt šo problēmu
lūdz kāds «Jelgavas Vēstneša» lasītājs.
Pilsētās un ciematos šaut putnus aizliegts, līdz ar to vienīgais veids, kā cīnīties ar
putniem, kuri rada kaitējumu vai neērtības
cilvēkiem, ir to ligzdu nojaukšana. Tiesa,
kaut arī pilsētas teritorija sistemātiski tiek

apsekota un nevēlamās ligzdas demontētas, putni tās turpat tuvumā mēdz būvēt
no jauna – šāda situācija jau vairākkārt
novērota arī lasītāja minētajos kokos.
«Turklāt laika posmā no 15. aprīļa līdz 30.
jūnijam putniem ir ligzdošanas periods, līdz
ar to šobrīd arī Svētes ielas kokos mītošie
kovārņi sākuši perēt. Šajā periodā nedrīkst
ne izzāģēt kokus, ne arī jaukt ligzdas,»
skaidro pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», norādot, ka pēc ligzdošanas perioda
beigām nevēlamās ligzdas pilsētas kokos
tiks nojauktas.

Ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Māju numurzīmēm
jābūt sakārtotām
Kaut arī ēku numerācijas zīmes,
kuras neatbilst
pilsētas saistošajiem noteikumiem,
bija jānomaina līdz
2014. gada beigām,
vēl aizvien virkne
īpašnieku to nav
izdarījuši. Šobrīd
Pašvaldības policija jau apsekojusi
vairāk nekā 500
ēku, to saimniekiem atgādinot par
nepieciešamību
nomainīt numurzīmi. Trūkstošās
un nesakārtotās
māju norādzīmes
ir būtisks kavēklis operatīvajiem
dienestiem, ikdienā
sniedzot palīdzību
iedzīvotājiem.
Foto: Raitis Supe

Arī nerenovētajā Zemgales
prospekta posmā ietve tiks sakārtota
«Katru dienu eju pa Zemgales prospektu,
un ar katru dienu ietve starp Palīdzības un
Elektrības ielu kļūst arvien sliktāka. Gribu
zināt, vai un kad šī ietve tiks savesta kārtībā.
Bet varbūt tā arī paliks – skaists, atjaunots
Zemgales prospekts no stacijas līdz Palīdzības ielai, bet tālāk – grambas, rakumi,
izlauzts asfalts?» lūdz noskaidrot Elīna.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris
Edgars Rubenis skaidro, ka ietvei
Zemgales prospekta posmā no Jāņa
ielas līdz Sudrabu Edžus ielai segums
tiks atjaunots ar betona bruģakmeni.
«Darbus plānots pabeigt līdz 30. jūlijam,» piebilst viņš.

«Policija sākusi kontrolēt, vai atbilstoši
saistošajiem noteikumiem nomainītas māju
numura zīmes. Kur es varu dabūt jauno
numurzīmi, lai to uzstādītu pie savas mājas
un būtu drošs, ka tā atbilst prasībām, kas
paredzētas saistošajos noteikumos?» jautā
kāds kungs.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12-10 «Ēku numerācijas
un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas
kārtība Jelgavas pilsētā» ēku numerācijas
zīmes atbilstoši jaunajam paraugam bija
jānomaina līdz 2014. gada 31. decembrim.
Jelgavas Pašvaldības policija šobrīd turpina
pilsētas apsekošanu, pārbaudot, vai uz
ēkām ir izvietotas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem atbilstošas jaunā parauga
numerācijas zīmes – līdz šim Jelgavā apsekotas 502 ēkas. «204 gadījumos ar māju
īpašniekiem veiktas preventīvas pārrunas
par ēku numurzīmju nomaiņu un arī citiem
uz vietas konstatētiem pārkāpumiem.
Trijos gadījumos ir uzsākta administratīvā lietvedība, bet 11 gadījumos, kad māju

Nāc un veido savu karjeru Jelgavas Amatu vidusskolā!
Audzēkņu uzņemšana 2015./2016. mācību gadam sāksies 12. jūnijā.
Mācību programmas
Ar pamatizglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu programmas (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Pavārs
Konditors
Frizieris
Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošais kurss (12. klase)

Iepriekšējā
izglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Arodizglītība

Mācību
ilgums gados
4
4
4
4
3
3
3
1

Ar nepabeigtu pamatizglītību
Pavāru palīgs
Montāžas darbu atslēdznieks

Pēc 8. klases
Pēc 7. klases

2
3

Jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību
Viesmīlis
Frizieris
Vizāžists
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Loģistikas darbinieks
Grāmatvedis
Tērpa stila speciālists
Restorānu pakalpojumu speciālists
Video operators
Pavārs

Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība

1,5
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1

Jauniešiem no 17 gadu vecuma
Pavārs
Atslēdznieks
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
Virpotājs
Metinātājs
Frēzētājs
Kalējs
Gaļas produktu izgatavotājs
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu operators
Šuvējs

Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība
Pamatizglītība

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ar skolu vari iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālruni 63022610, 26469978.

īpašnieki nevēlējās sadarboties un novērst
pārkāpumu, tika sastādīti administratīvā
pārkāpuma protokoli,» informē Pašvaldības
policijas pārstāve Aiva Saulīte. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu piemērojams
brīdinājums vai naudas sods: fiziskām personām – līdz 28,46 eiro, bet juridiskām personām – līdz 142,29 eiro, atgādina viņa.
Jelgavas pilsētas ēku numerācijas norādes plāksni, kas jāizvieto arī pie privātīpašuma, iespējams pasūtīt jebkurā uzņēmumā,
kas piedāvā šādu pakalpojumu. «Jelgavas
Vēstnesis» apzināja trīs mūsu pilsētas uzņēmumus, kas izgatavo numurzīmes, un visos
apliecina, ka Jelgavas «standarts» jeb attiecīgajos saistošajos noteikumos paredzētās
prasības par numurzīmju vizuālo izskatu
mūsu pilsētā viņiem ir zināmas. Līdz ar
to īpašniekam vien jānorāda informācija,
kuru atbilstoši saistošajiem noteikumiem
uz tās atspoguļot.
Ēkas numurzīmi var pasūtīt, piemēram,
SIA «Signum», kas atrodas Lietuvas šosejā
2. Uzņēmumā norāda, ka pasūtījums tiek
pieņemts gan klātienē, ierodoties uzņēmumā, gan pa tālruni 63023200. Vienas

Papildu atlaides pensionāriem,
kas vecāki par 75 gadiem, pilsētas
autobusos nepienākas
«Vai šovasar pensionāriem, kas vecāki
par 75 gadiem, būs iespēja ar atlaidi iegādāties mēnešbiļeti, lai varētu lētāk braukt ar
pilsētas autobusiem?» jautā kāda kundze.
«Jelgavas Vēstnesis» jau vairākkārt
rakstījis, ka domes lēmums, kurš savulaik
paredzēja, ka pensionāri, kas vecāki par 75
gadiem, katru gadu no 1. maija līdz 1. oktobrim var iegādāties autobusa mēnešbiļeti
par puscenu, tika atcelts, ieviešot Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti. Tādējādi šobrīd
ikviens pensionārs neatkarīgi no sasniegtā
vecuma jebkurā brīdī var nokārtot Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti un turpmāk,
braucot pilsētas autobusos, izmantot
pašvaldības noteiktos braukšanas maksas
atvieglojumus 50 procentu apmērā.
Jelgavas pašvaldības atvieglojumi 50
procentu apmērā pensionāriem tiek piemēroti 16 braucieniem mēnesī visu kalendāro
gadu, līdz ar to pensionāram par biļeti pilsētas autobusā jāmaksā vien 42 centi – 43
centus sedz pašvaldība. Tiesa, par katru
nākamo braucienu (sākot ar 17. braucienu)
mēneša laikā pensionāram jau jāmaksā
pilna biļetes cena – 85 centi, norēķinoties
ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, vai 1
eiro, maksājot skaidrā naudā.
Jāatgādina, ka pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50 procentu apmērā, nepārsniedzot
16 braucienus mēnesī, pilsētas autobusos
pienākas visiem Jelgavā deklarētajiem

pensionāriem un politiski represētajām
personām, kas noformējuši elektronisko
iedzīvotāja karti. Lai noformētu pabalstu,
pensionāram vai represētai personai
jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115.
kabinetā, un jāiesniedz iesniegums, uzrādot pensionāra vai represētas personas
apliecību. Iedzīvotāja karti varēs saņemt
«SEB bankas» Jelgavas filiālē Akadēmijas
ielā 3. Pēc kartes aktivizēšanas kontā jāieskaita nauda, kas nepieciešama brauciena
apmaksai 50 procentu apmērā – otrus 50
procentus segs pašvaldība.
Taču, tā kā jautājums par braukšanas
maksas atvieglojumiem pensionāriem
tradicionāli aktualizējas pavasarī, kad
sākas dārza darbi, jāuzsver, ka iedzīvotāji,
tostarp pensionāri, var izvēlēties – noformēt Jelgavas iedzīvotāja karti un turpmāk
pilsētas autobusos norēķināties ar to vai arī
iegādāties mēnešbiļeti, ja vien tas pašiem
šķiet izdevīgāk. Mēnešbiļetes cena šobrīd
ir 34 eiro, un tās priekšrocība ir tāda, ka
mēnešbiļete nav personalizēta – to var izmantot jebkurš no ģimenes locekļiem, kam
nepieciešams braukt ar Jelgavas pilsētas
autobusiem. Jāpiebilst, ka mēnešbiļetes
nākamajam mēnesim iespējams iegādāties
Jelgavas autoostas kasē (katru dienu no
pulksten 8 līdz 20), sākot no iepriekšējā
mēneša 15. datuma.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas standartam atbilstošas norādes
plāksnes izgatavošana SIA «Signum»
maksā 8,47 eiro, un zīmi uzņēmums sola
izgatavot, vēlākais, nedēļas laikā, kad to var
ierasties saņemt.
Šādu pakalpojumu piedāvā arī uzņēmums «212», kas atrodas tirdzniecības
centra «Vivo centrs» 2. stāvā (Katoļu ielā
18). Numurzīmi var pasūtīt, ierodoties
uzņēmumā, un tā tiks izgatavota vienas
divu dienu laikā. Tās cena veikalā «212»
– 11 eiro.
Arī SIA «Dizains un Poligrāfija» Dobeles
ielā 43 Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem atbilstošu numurzīmi apņemas
izgatavot vienas divu dienu laikā. Maksa
par pakalpojumu – 21,78 eiro. Pasūtīt ēkas
numerācijas norādes plāksni šajā uzņēmumā var pa tālruni 29363589, e-pastu dp2@
ml.lv, kā arī ierodoties birojā personīgi.
Ar noteikumiem, kas regulē ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu dizainu
un izvietošanas kārtību Jelgavas pilsētā,
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», apakšsadaļā
«Saistošie noteikumi».

Pateicības
«Paldies par skaistu smaidu!»

«Liels paldies dakterim Jānim no «Smile
De Lux» par pacietību. Paldies par skaistu
smaidu. Gribētos, lai vairāk ir tādu dakteru,
pie kuriem var doties ar mierīgu sirdi un bez
bailēm, zinot, ka nonākšu ļoti saprotoša un
iejūtīga daktera rokās.»
Paciente Andžela

«Ārsti ir pelnījuši ne tikai pateicību»

«Vēlos izteikt publisku pateicību par kvalitatīvi un rūpīgi sniegtu neatliekamo palīdzību un aprūpi Jelgavas pilsētas slimnīcas
Ķirurģiskajā nodaļā no šī gada 9. aprīļa.
Paldies Ķirurģijas nodaļas vadītājam Jurim
Stepānovam, ārstējošam ārstam Kasparam
Vaivodam, diagnostikas speciālistei Inesei
Šulcei, medmāsām un sanitārēm. Medicīniskā palīdzība tika sniegta pat labāk nekā
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā. Minētie ārsti ir pelnījuši ne tikai
pateicību, bet arī prēmiju par labi paveiktu
darbu! Paldies!»
Ivars Šmits

Gūst pārliecību
par valsts drošību

«Vēlos pateikties par labi organizēto Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
25. gadadienai veltīto Nacionālo bruņoto
spēku parādi 4. maijā, kuru pieņēma Valsts
prezidents Andris Bērziņš. Noskatoties paraugdemonstrējumus un ekipējumu, esmu
pārliecināta par mūsu valsts drošību. Vakarpusē kopā ar mazmeitiņu noskatījāmies
koncertu «Spēka dziesmas Jelgavai» – īpaši
pateicos uzveduma režisorei par dziļi sirdī
pārdomāto iestudējumu. Paldies visiem, kas
ieguldīja savu darbu un sirdsdegsmi!»
Jelgavniece no pirmās dzimšanas dienas –
Sandra Klūna

Ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Saņem nopelnītās medaļas

Latvijas Volejbola federācijas rīkotā pasākumā pie
medaļām tikuši Latvijas
čempionātu medaļnieki.
Zelta medaļas kaklā kāra
sieviešu komanda «Jelgava/LU», sudraba – vīriešu
komanda «Biolars/Jelgava»
un sieviešu komanda «LLU», kas spēlēja
1. līgā. Čempionāta labākās cēlājas titulu
ieguva «Jelgava/LU» volejboliste Sanda
Ragozina, labākā libero spēlētāja – Kristīne
Lece, čempionāta MVP – Inese Jursone,
labākais sieviešu volejbola treneris – mūsu
Jānis Leitis (attēlā). Vīriešiem labākais bloķētājs – «Biolars/Jelgava» spēlētājs Pēteris
Aukmanis. Savukārt par LLU komandas
labāko spēlētāju atzīta Kristīne Dzierkale.

Futbolā sudrabs un bronza

Noslēdzies 2015. gada Latvijas skolu
futbola čempionāta finālturnīrs, kurā
tika noskaidroti valsts čempioni trīs
klašu un vecuma grupās. Jelgavu finālā
pārstāvēja divas komandas, un abas tika
pie medaļām. Jelgavu finālā 4. – 5. klašu
grupā (2003. – 2004. dzimšanas gads)
pārstāvēja Jelgavas 6. vidusskolas komanda, kura izcīnīja 3. vietu. 6. – 7. klašu
grupā (2001. – 2002. dzimšanas gads) no
Jelgavas finālā iekļuva Valsts ģimnāzijas
komanda, kas izcīnīja sudraba medaļas.
8. – 9. klašu grupā Jelgava nebija pārstāvēta. Jāpiebilst, ka katrā vecuma grupā
finālturnīrā startēja pa vienai spēcīgākajai
komandai no sešiem Latvijas reģioniem
– Rīgas, Kurzemes, Latgales, Ziemeļaustrumiem, Zemgales un Vidzemes.

sports
Sākas BMX čempionāts

Ar pirmo posmu rekonstruētajā Ventspils
BMX trasē sākusies jaunā SMScredit.lv BMX
čempionāta sezona.
Jelgavas sportistiem
šajā posmā pavisam
septiņas medaļas. Zelta
medaļa Robertam Dancim (B15), Vanesai
Buldinskai (G14+) (attēlā), Paulai Zavinskai
(G8 – 10) un Alvim Lānso (CR30+).
Sudraba medaļu izcīnīja Reinārs Pavlovs
(B8), bronzas – Pauls Patriks Rullis (B9) un
Rodrigo Antulis (B8). Sacensībās kopumā piedalījās 285 dalībnieki no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. SMScredit.lv BMX
čempionātam būs astoņi posmi, otrais
norisināsies Jelgavā 23. un 24. maijā.

Uz gada nozīmīgāko spēli
organizēs fanu autobusus
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamtrešdien, 20. maijā,
Ventspilī norisināsies Latvijas kausa finālspēle futbolā
starp FK «Jelgava» un FK
«Ventspils». Uz spēli, ko
mūsu komandas galvenais
treneris Vitālijs Astafjevs jau
nosaucis par gada notikumu
futbolā, tiks norīkoti arī vairāki fanu autobusi.
Vēl pirms Latvijas kausa fināla FK
«Jelgava» jāaizvada Virslīgas pirmā
apļa pēdējā spēle (tā notiks 16. maijā
izbraukumā) – arī pret FK «Ventspils».
Jelgavas komandas treneris uzskata,
ka tas ir pozitīvs aspekts. «Mūsu līdzjutējiem tas ir ļoti patīkams notikums,
jo aizvadīsim divas spēles pret pēdējo
gadu Latvijas spēcīgāko komandu.
Savukārt Latvijas kausa finālspēle ir
gada lielākais futbola notikums. Mums
abas šīs spēles ir svarīgas, un ieguldīsim tajās gan spēku, gan emocijas,» tā
V.Astafjevs.
Virslīgas spēle savā ziņā būs kā
kausa fināla ģenerālmēģinājums, jo,
vadoties pēc tās, treneris vēl pieslīpēs
kausa finālspēles uzdevumus un taktisko spēles plānu. «Sestdienas spēle
parādīs abu komandu spēku samērus,
un pēc tās būs skaidrs, kādi pārsteigumi jāsagatavo pretiniekiem uz kausa
finālu,» norāda V.Astafjevs, piebilstot,
ka katra spēle ir cīņa ne tikai laukumā
starp spēlētājiem, bet arī starp treneriem un komandu līdzjutējiem.
FK «Jelgava» kapteinis Gints FreiPar hokeju saka, ka puse no komandas panākumiem ir vārtsarga spēle. Līdzīgi varētu
teikt arī par futbolu, tāpēc FK «Jelgava»
izveidojusi īsfilmu par komandas vārtsargu
Kasparu Ikstenu. To var noskatīties portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.

manis gan uzskata, ka Latjutējiem tiks organizēti arī bezmakvijas kausa finālā uzvarēs
sas fanu autobusi un nodrošināta
tā komanda, kas vairāk
ieejas biļete. Klubs braucienam
to vēlēsies un kam vairāk
uz spēli visus interesentus aicina
paveiksies, jo
pieteikties pa e-pastu fkjelgava.jautā ir viena iznatne@gmail.com,
šķiroša spēnorādot savus
le. «Domāju,
kontaktus. Izka taktiskās
braukšana – 20.
shēmas tur
maijā pulksten
nestrādās,» tā
14 no Zemgales
kapteinis, pieOlimpiskā cenbilstot, ka mūsu
tra. Jāpiebilst,
futbolistiem ar
ka tie, kuri uz
vēlmi uzvarēt
spēli dosies ar savu
viss ir kārtībā.
transportu, biļetes
«Divas spēles
uz kausa finālspēli
četrās dienās
var iegādāties «Bi– tas ir diezļešu servisa» kasēs
gan grūti,
un internetā. Biļešu
bet ceru, ka
cena – 3 eiro, skolaukumā būs
lēniem, studentiem
visi mūsu laun pensionāriem – 50
bākie spēlētāprocentu atlaide.
ji. Manuprāt,
Jāatgādina, ka FK
šīs būs divas
«Jelgava» kluba vēsdažādas spēturē kausu ir izcīnījis
les,» nosaka
divas reizes – 2010.
G.Freimanis.
un 2014. gadā. «IzcīViņš norāda,
not kausu pirmo reizi,
ka komanda,
vairāk ir prieks un
gatavojoties
emocijas, bet tagad
spēlēm pret
jau ieslēdzas tas, ka
«Ventspili»,
gribas kausu paturēt
skatās arī
sev,» norāda komanvideo un
das kapteinis. Viņš
analizē, kā
ir pārliecināts: ja visi
spēlēt, lai
spēlētāji būs ierindā un
uzvarētu. Uz
laukumā spēlēs ar simts
Ventspili komanprocentu atdevi, tad vada dosies jau 19.
ram uzvarēt un piepildīt
maijā, un treneris
šo sapni. Jāpiebilst, ka
cer, ka izdosies aizvadīt
šāds duelis – FK «Jelgaarī treniņu spēles laukumā.
va» un FK «Ventspils»
FK «Jelgava» informē, ka uz Latvijas – Latvijas kausa izcīņas fināla vēsturē
kausa fināla spēli mūsu komandas līdz- būs pirmoreiz.

Sākusies bezmaksas reģistrācija pusmaratonam
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad 500 jelgavnieki, Jelgavā deklarēti iedzīvotāji,
Jelgavas nakts pusmaratonā
varēs piedalīties bez maksas.
«Arī pagājušajā gadā jelgavniekiem tika nodrošinātas
500 bezmaksas vietas, bet
daļa palika brīvas. Skatīsimies, kāda būs atsaucība
šogad,» norāda Sporta servisa centra pārstāve Aļona
Fomenko.
Jelgavnieki reģistrēties bezmaksas
dalībai Jelgavas nakts pusmaratonā,
kas notiks 11. jūlijā, var mājas lapā
www.sportlat.lv. Labajā pusē kalendārā jāatrod Jelgavas pusmaratons
un jāspiež uz sadaļu «Jelgavas pilsētā
deklarēto iedzīvotāju reģistrēšanās
skrējienam «Jelgavas nakts pusmaratons»». Lai veicinātu un popularizētu

veselīgu dzīvesveidu pilsētā, Jelgavas
pašvaldība nodrošina bezmaksas dalību
Jelgavas nakts pusmaratonā pirmajiem
500 jelgavniekiem, kuri deklarēti Jelgavas pilsētā un pieteiksies maratonam.
«Bezmaksas vietas ir sadalītas pa disciplīnām. Pa 200 bezmaksas vietām ir 5
kilometru skrējienam un 10 kilometru
«Nike» skrējienam, bet 100 vietas ir
pusmaratona jeb 21,0975 kilometru
skrējienam. Tāpat bez maksas pasākumā varēs piedalīties visi jelgavnieki
Bērnu skrējiena dalībnieki,» skaidro
A.Fomenko.
Reģistrācija mājas lapā sportlat.
lv sākās pagājušajā piektdienā, un
trešdienas rītā bija aizņemta 81 vieta.
Vislielākā atsaucība pagaidām ir Tautas skrējienam (5 kilometru distancei),
kam pieteicies 31 jelgavnieks. 10 kilometru distancei pieteikušies 17 jelgavnieki, pusmaratonam – 18 jelgavnieki,
Bērnu skrējienam – 15 jelgavnieki.
Jāpiebilst, ka līdz šim dalībnieki

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas nakts pusmaratonam varēja
pieteikties arī mājas lapā www.bigbank
skrienlatvija.lv. A.Fomenko skaidro, ka
jelgavniekiem, kas reģistrējušies šajā
lapā un jau samaksājuši dalības maksu,
tā tiks atdota. Lai saņemtu atpakaļ
dalības maksu, jelgavniekiem lūgums
sazināties ar A.Fomenko pa e-pastu
alona.fomenko@sports.jelgava.lv.
Jāatgādina, ka aktīvi notiek arī
bezmaksas skriešanas koptreniņi,
kuru mērķis ir palīdzēt interesentiem
sagatavoties pusmaratonam vai citai
distancei pēc katra paša spēkiem.
Treniņi notiek sestdienās pulksten 10
un otrdienās pulksten 18 Pasta salā.
«Treniņus vidēji apmeklē ap 30 cilvēku.
Apmēram puse ir pastāvīgie skrējēji,
kuri nāk uz visiem treniņiem,» norāda
A.Fomenko, kura ir arī viena no skriešanas treniņu vadītājām. Jāpiebilst, ka
30. maija treniņš pārcelts uz 31. maiju
pulksten 11 Jelgavas Sporta dienas
ietvaros.

Aizvadīts akvatlona
čempionāts

Jelgavas čempionātā akvatlonā jelgavnieki
izcīnījuši četras medaļas. Zelta medaļu V9
grupā izcīnīja Roberts Orbidāns, kurš visātrāk
starp saviem vienaudžiem nopeldēja un noskrēja 500 m distanci. Sudraba medaļa Elzai
Mesterei S19 grupā (sportistes peldēja 1000
m, skrēja 5000 m) un Vladimiram Jeršovam
veterānu grupā (200 m peldējums, 100 m
skrējiens). Bronzas godalgu izcīnīja jelgavniece Diāna Timermane S19 grupā (1000 m
peldēšana, 5000 m skrējiens). Klubu kopvērtējumā Jelgavas klubs ierindojās 1. vietā. Pie
speciālām balvām tika arī ātrākie peldētāji
1000 m distancē – Aļona Ribakova (12:00
min.) un Gustavs Baumanis (11:12 min.).
Sacensībās piedalījās arī sportisti no Dobeles,
Rīgas, Ādažiem, Carnikavas un Lietuvas

Tuvojas «Lielupes
zandarts 2015»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau trešo reizi notiks makšķerēšanas sacensības no
laivām «Lielupes zandarts»,
kurās azarta pilni makšķernieki centīsies no Lielupes
ūdeņiem izvilkt lielāko zandartu vai citu plēsīgu zivi.
Sacensības notiks 6. jūnijā no pulksten 5.30 līdz 13 Lielupes posmā no
Iecavas ietekas līdz Svētes ietekai
Jelgavas novada Valgundes pagastā.
Makšķernieki pulcēties un reģistrēties
sāks jau iepriekšējā vakarā no pulksten 19 līdz 21 vai sacensību rītā no
pulksten 5 līdz 5.30. Pulcēšanās vieta
– Jelgavas novada Valgundes pagasta
Vītoliņos, vienu kilometru no Iecavas
ietekas pa straumi uz leju Lielupes
labajā krastā.
Visi dalībnieki startēs kopā, nedalot
atsevišķi vīriešus un sievietes, laivas ar
vienu vai diviem dalībniekiem. Uzvarētāji tiks noteikti, novērtējot lomu un
par katru noķerto zivi piešķirot punktus. Gadījumā, ja vairākām komandām
būs vienāds punktu skaits, uzvarēs
komanda, kuras lomā būs pēc svara
lielākais zandarts. Par lielāko zandartu
tiks piešķirta arī speciālbalva.
Jāpiebilst, ka sacensību dalībniekiem
jābūt derīgai makšķerēšanas atļaujai,
savukārt laivām jābūt aprīkotām saskaņā ar noteikumiem par kuģošanas
līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos. Sacensību dalības maksa ir pieci eiro no
dalībnieka, nepilngadīgām personām,
pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem – bez maksas.
Sacensības organizē Sporta servisa
centrs sadarbībā ar makšķerēšanas
sporta klubu «Lielupes brekši». Tās
tiek rīkotas, lai popularizētu makšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta
veidu dabā.
Jāatgādina, ka 2014. gadā lielāko
zandartu – 2,67 kilogrami – noķēra
Andris Bogdanovs, bet 2013. gadā balva «Lielupes zandarts» tika Leonīdam
Antēnam, kurš noķēra 3,51 kilogramu
smagu zandartu.
SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)

aicina darbā piedāvājuma
sagatavošanas speciālistu(-i).

Darba pienākumi:
• pretendenta piedāvājumu sagatavošana iepirkumu procedūrām;
• komunikācijas nodrošināšana ar nolikumu izstrādātājiem, pasūtītājiem, sadarbības partneriem,
apakšuzņēmējiem;
•sekošana līdzi izmaiņām/aktualitātēm būvniecības un iepirkumu likumdošanā;
•iepirkumu dokumentācijas uzturēšana atbilstīgi
lietu nomenklatūrai.
Prasības kandidātiem:
•lietvedības pamatprincipu pārzināšana;
•precizitāte darba izpildē, augsta atbildības izjūta,
atjautība, organizatora prasmes;
•ļoti labas datorzināšanas («MS Office»);
•iepriekšēja darba pieredze piedāvājumu sagatavošanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
SIA «Būvenergo A» lūdz sūtīt pieteikumu un
CV pa e-pastu birojs@buvenergoa.lv
līdz 2015. gada 22. maijam.
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Meklē darbu
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C,
E, F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Kopējas darbu. Ir medicīniskā izglītība un
pieredze. Tālrunis 25356427.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Vīrietis – celtniecības vai saimniecības
darbus. Tālrunis 29870655.
Meklēju apkopējas darbu, varu strādāt
dārzā. Tālrunis 28928515.

Piedāvā darbu
Angļu valodas studija aicina pieteikties angļu
valodas skolotāju ar labām angļu valodas
zināšanām darbam jūlijā un augustā Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Tālrunis 26456942 (Sanita Cvetkova).
Galda tenisa klubs meklē sporta skolotāju
bērnu un jauniešu apmācībai. Skolotāja apmācības nodrošinās Latvijas Galda tenisa federācija. Tālrunis 29220375 (Nauris Karelis).
Meklē pieredzējušu aprūpētāju 65 gadus
vecai sievietei. Laba samaksa. Tālrunis
28205133 (Anastasija Kuļeša).

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus, augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Gāzes un elektro plīti, ledusskapi, saldētavu, veļasmašīnu. Var neejošu. T.29141057
Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Pārdod māju. Tel.26743846
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
135 EUR. 29907466
Bērza kantainās skaidu briketes. 27029553

Dažādi
Iznomā telpas viesnīcas «Jelgava» ēkā, sākot no 24 m2. Cena – 8 EUR par m2 (iekļaujot komunālos maksājumus). T.28357481.
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Transporta pakalpojumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Sētas, žogi, bruģēšanas darbi. T.27732325
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Mainu 1-ist.dzīvokli 5. stāvā pret 1-ist.
dzīvokli 1. vai 2. stāvā. T.20065555
Draudzīgi meistari un labas cenas. Veiksim
kvalitatīvu remontu jūsu mājoklim vai
birojam. T.26881773
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
SERGEJS GORODECKIS (1950. g.)
ZINAIDA ĻEŠČENKO (1925. g.)
FELICIJA PLUCE (1923. g.)
ARTŪRS APINIS (1934. g.)
ANDRIS UPĪTIS (1947. g.)
JURIJS DJUBINS (1952. g.)
MARIJA KĻIMANOVA (1927. g.)
VADIMS SUDOVCEVS (1976. g.)
ALDIS HARTMANIS (1929. g.).
Izvadīšana 14.05. plkst.11 Baložu kapsētā.
ROMANS BARIĻAKS (1936. g.).
Izvadīšana 14.05. plkst.12 Zanderu kapsētā.
VIJA FROLOVA (1961. g.).
Izvadīšana 14.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
GENĀDIJS UPĪTIS (1956. g.).
Izvadīšana 15.05. plkst.14 Zanderu kapsētā.
NIKOLAJS JERŠOVS (1951. g.).
Izvadīšana 15.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2020.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 95.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Divas par daudz». Romantiska komēdija. 2012.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 ««Sporta studijas» diskusija».
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 79.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2020.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 94.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 2.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Populārā jaunkundze». Francijas komēdija. 2012.g.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 639.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 78.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 3.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
13.40 «LBL 1.finālspēle».
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 30.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 640.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 4.sērija.
19.55 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 7.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
12.15 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
12.50 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 50.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 48.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
23.35 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 48.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 19.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 6.sērija.
10.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 20. un 21.sērija.
11.05 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Gatavo 3».
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 171.sērija.
12.35 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 67. un 68.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 68.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 16.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 315.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
0.05 «Es, spiegs». ASV komēdija. 2002.g.
1.55 «Nekā personīga».
2.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 20.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 19. maijs
LTV1
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2021.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 96.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Maroka». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.

14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 80.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2021.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 95.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.49 Sporta ziņas. 20.58 Laika ziņas.
21.05 «1:1. Aktuālā intervija».
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».
1.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas». 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.00 «Iesācējs mīlestībā». Vācijas melodrāma. 2005.g.

LTV7
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 640.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 79.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.40 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.40 «LBL Zvaigžņu spēle Ventspilī».
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 31.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 641.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 15.sērija.
19.05 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
19.20 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
19.30 «LBL 2.finālspēle».
21.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 5.sērija.
22.30 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.20 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 6.sērija.
0.25 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.25 «Montija Dona franču dārzi». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 77.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 1.sērija.
12.00 «Karamba!» Humora raidījums.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 13.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 51.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 78.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 49.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ceļš uz Sanhosē». Vācijas melodrāma. 2014.g.
23.10 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 49.sērija.
2.05 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 13.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 20.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 16.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 5.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 68. un 69.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 69.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
1.45 «Tētuka meitiņas 7». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.10 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 6.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 20. maijs
LTV1
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2022.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 97.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 81.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2022.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 96.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Kremļa miglā». (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*

tv programma
0.40 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
1.35 «Mafijas klans 5». Seriāls. 2.sērija.

LTV7
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 641.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 80.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 5.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Sporta studijas diskusija».
14.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 32.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 642.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.30 «Latvijas kausa izcīņa futbolā». Finālspēle.
21.30 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 6.sērija.
22.20 «Sporta studijas diskusija».
23.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 6.sērija.
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 51.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 15.sērija.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 78.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ceļš uz Sanhosē». Vācijas melodrāma. 2014.g.
12.00 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 52.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 50.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 7.sērija.
22.10 «Rūdīts ugunī». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 50.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 21.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 8.sērija.
10.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 6.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 69. un 70.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 70.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
22.50 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.50 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
0.45 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 7.sērija.
1.35 «Tētuka meitiņas 7». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
2.05 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 21. maijs
LTV1
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2023.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 98.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 82.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2023.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 97.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Asnāte Smeltere.
20.30 «Panorāma». 20.49 Sporta ziņas. 20.58 Laika ziņas.
21.05 «Latvijas novadu cīņas».
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».
2.pusfināls.
0.05 «Nakts ziņas». 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
1.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 642.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 81.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.10 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.40 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 33.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 643.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
19.15 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
19.30 «LBL 3.finālspēle».
21.45 «Iebrauc kino».*
22.15 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 7.sērija.
23.05 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.55 «Sporta studija».
0.40 «Zebra».* (ar subt.).
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 79.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Saldi rūgtā mīlestība». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 53.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 80.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 51.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
23.30 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 7.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 51.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 22.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 9.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 3.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 7.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 TV PIRMIZRĀDE. «Īstās mājsaimnieces. Orindža».
Realitātes seriāls. 1.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 70. un 71.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 «Zvaigžņu ceļš». ASV un Vācijas fantastikas filma. 2009.g.
0.35 «Kinomānija 6».
1.10 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.10 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 8.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 22. maijs
LTV1
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 5.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 99.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 83.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 98.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 13. un 14.sērija.
1.50 «Kora «Kamēr...» 20 gadu jubilejas koncerts».*
3.50 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 643.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 82.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 7.sērija.
11.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 34.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 644.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm».
Latvija – Baltkrievija.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Meat Loaf»». Dok.filma.
22.30 «Kasandras sapnis». Trilleris. 2007.g. (ar subt.).

0.30 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 8.sērija.
1.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.10 «Krodziņā pie Paula».*
3.30 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 80.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
12.25 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 54.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 52.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 52.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 10.sērija.
10.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 8.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.35 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.25 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.50 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
22.35 «Ērmotie ļaudis». ASV traģikomēdija. 2009.g.
1.30 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 23. maijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».* 1.pusfināls.
12.45 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».* 2.pusfināls.
15.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Austrālija: ceļojums laikā. Lielā sala». Dok.filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». «Čiekurkalna 1. līnija».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.30 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss». Fināls.
1.35 «Latvijas novadu cīņas».*
2.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
4.05 «Bīstamā robeža. Pamestā peldvieta». Dokumentāla filma.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
7.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.40 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
9.10 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
10.10 «Province».* (ar subt.).
10.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.45 TV PIRMIZRĀDE. «Boriss Gžimeks. Rūpes par apdraudēto».
Vācijas biogrāfiska drāma. 2015.g.
14.25 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.00 «Leģendārie albumi. «Meat Loaf»». Dokumentāla filma.
15.55 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Ķīna.
18.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.00 «Lielais pārgājiens».*
19.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.20 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.00 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».
(ar surdotulkojumu). Fināls.
1.30 «Kasandras sapnis». Trilleris. 2007.g. (ar subt.).
3.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 59.sērija.
4.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 81.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 2013.g. 14.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. ««LNT brokastu» speciālizlaidums:
Jūrmalas kūrorta svētki».
12.15 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs
13.30 TIEŠRAIDE. ««LNT brokastu» speciālizlaidums:
Jūrmalas kūrorta svētki».
13.45 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.45 «Karamba!» Humora raidījums.
15.05 TIEŠRAIDE. ««LNT brokastu» speciālizlaidums:
Jūrmalas kūrorta svētki».
15.20 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
17.35 TIEŠRAIDE. ««LNT brokastu» speciālizlaidums:
Jūrmalas kūrorta svētki».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Erudīcijas spēle «eXperiments». Fināls».
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
0.00 «11.6: Francijas variants». Francijas spraiga sižeta filma. 2013.g.
1.40 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Mīlestības mūžīgais mantojums». ASV melodrāma. 2007.g.
14.30 «Zvaigžņu ceļš». ASV un Vācijas fantastikas filma. 2009.g.
17.05 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «TV3 ziņas piedāvā: dokumentāls stāsts «Bērziņlaiki»».
20.00 «Kungfu panda 2». ASV animācijas filma. 2011.g.
21.40 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Piedzīvojumu filma. 2001.g.

«Vārds uzņēmējiem»
Apģērbu šūšana un labošana –
tagad Raiņa ielā 14

Apģērbu šūšanas un labošanas pakalpojumi turpmāk
būs pieejami Raiņa ielā 14. «Šūšana-labošana»
mainījusi atrašanās vietu no Raiņa ielas 20
uz jaunajām telpām Raiņa ielā 14, 3. stāvā,
Jelgavā. Tālrunis 29655718.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) piedāvā darbu
• vecākajai medicīnas māsai (1 slodze),
• fizioterapeitam(-ei) (0,5 slodzes),
• sociālajam(-i) aprūpētājam(-i) (1 slodze),
• aprūpētājam(-i) (1 slodze).
CV sūtīt pa e-pastu jbsac@inbox.lv.

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

YAMAHA mūzikas skolas
klase piedāvā
dažādu laikmetu un stilu mūzikas
apguvi šādās programmās:
Mazuļiem un bērniem:
• 4 mēn. – 1,5 g.;
• 1,5 – 4 g.
Taustiņinstrumentu klasē:
• 6 – 8 g.;
• no 8 g. (pusaudžiem un pieaugušajiem).
Aicinām uz bezmaksas
iepazīšanās nodarbībām!
Tālrunis 26010105.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) ir
daudznozaru uzņēmums ar vairāk nekā 20
gadu pieredzi, specializējoties šajās darbības jomās: ceļu būve, inženierkomunikāciju
izbūve un remonts, transports, celtniecība, labiekārtošana, kā arī
tūristu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Aicinām kolektīvā tāmju sastādītāju.
Darba pienākumi:
• tāmju sastādīšana būvniecības (t.sk. ceļu būves un
inženiertīklu sadaļām) projektiem;
• piedāvājuma sagatavošana;
• saņemto cenu piedāvājumu izvērtēšana;
• tāmju dokumentācijas noformēšana atbilstoši konkursu
prasībām.
Prasības kandidātiem:
• atbilstoša darba pieredze tāmju sastādīšanā (vismaz 2
gadi) un izpratne ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) objektu tāmēšanā;
• vēlamas augstākā tehniskā vai vidējā speciālā izglītība
būvniecībā;
• nozares likumu un būvniecības normu pārzināšana;
• pieredzējis «MS Office», «AutoCad», «MicroStation»
u.tml. lietotājs;
• augstas darbaspējas, precizitāte, analītiskā domāšana.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• labus darba apstākļus ar darba vietu Jelgavā un
draudzīgu kolektīvu.
CV ar norādi «Tāmētājs(-a)» lūgums sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.

23.45 «Mīlestības mūžīgais mantojums». ASV melodrāma. 2007.g.
1.30 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.40 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 24. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.50 «Kas te? Es Te!»
9.20 «Volless un Gromits. Dzīvību vai kukuli?» Animācijas filma.
9.50 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
10.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.50 «Montija Dona franču dārzi». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Vasarsvētku dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
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TV programma
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sesilija Aherna. Starp debesīm un šo
zemi». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.
23.05 «Austrālija: ceļojums laikā. Lielā sala». Dok.filma. 4.sērija.
0.05 «Lielā mūzikas balva 2014».*
3.05 «Momentuzņēmums».*
3.20 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
4.15 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.55 ««SeMS» ceļo».*

8.00 «Zebra».*
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».*
9.15 «Es – savai zemītei».*
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
11.45 «Manas māsas bērni». Dānijas ģimenes filma. 2001.g. (ar subt.).
13.10 «Johanna un lidotājs. Ceļš uz Āfriku». Melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
14.50 «Boriss Gžimeks. Rūpes par apdraudēto». Biogrāfiska drāma.
16.30 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
17.00 «LBL 4.finālspēle».
19.25 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 8.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 7.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Anekdošu šovs 2».*
0.55 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
2.15 «Sporta studijas diskusija».
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.10 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Galileo 2».
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Laimes ekonomika». Dokumentāla filma.
13.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 4.sērija.
14.10 «Karamba!» Humora raidījums.
14.35 «Dzintara dziesmas 4».
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15.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 2.sērija.
23.00 «Sabiedrības ienaidnieki». ASV krimināltrilleris. 2009.g.
1.25 «Saldi rūgtā mīlestība». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
2.55 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
6.50 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.
12.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
13.00 «Māsa uzdarbojas 2». ASV komēdija. 1993.g.
15.15 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
17.15 «Kungfu panda 2». ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
22.10 «Pakaļdzīšanās». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.15 «Māsa uzdarbojas 2». ASV komēdija. 1993.g.
2.20 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.
3.35 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 3.sērija.
4.20 «Tētuka meitiņas 8». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S K AIS T U MA S K OLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības maijā, jūnijā un jūlijā
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

05.05., 19.05., 02.06.
13.05., 22.07.
06.05., 25.05., 15.06.
11.05., 25.06., 20.07.
11.05., 25.06., 20.07.
13.05., 27.05., 10.06.
13.05., 27.05., 10.06.
25. – 26.05., 25. – 26.06.
11.05., 08.06., 06.07.
11.05., 25.05., 08.06.
14.05., 28.05., 11.06.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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Pasākumi pilsētā
 16. maijā – vasaras tūrisma sezonas ieskandināšana. Pulksten 10 – ekskursija ar autobusu uz Jelgavas novadu; pulksten 11 – ekskursija ar velosipēdiem uz Ozolnieku novadu;
pulksten 13 – ekskursija kājām pa Jelgavu; pulksten 16 – aktivitātes torņa pagalmā.
Dalība – bez maksas (sākums – no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 16. maijā pulksten 14 un 18 – «Vēja zirdziņa» dāvana pilsētai dzimšanas dienā:
koncerts «Vēja zirgi sauli veda». Režisore D.Micāne-Zālīte, horeogrāfs J.Purviņš, mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 3 – 1 (kultūras namā).
 16. maijā – Muzeju nakts. No pulksten 19 līdz 1 – ekspozīciju un skatu laukuma
apskate (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī); pasākums «Izbaudi.. ŠO dzīvi»: padomju laika apakšveļas un apģērbu izstāde un citi pārsteigumi (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā); auto fotoorientēšanās sacensības «Ādolfam, Aspazijai
un Rainim pa pēdām», ekspozīcijas apskate (Ā.Alunāna muzejā); ekskursijas, pils
noslēpumu atklāšana, koncerti (Jelgavas pilī); muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate;
pulksten 20 un 22 – koncerts «Ceļā uz tikšanos», radošās darbnīcas bērniem «Aspazijas medaljons» un zīmēšanas darbnīca «Rainis un Aspazija ceļo ar vilcienu» (Dzelzceļa
muzejā Stacijas ielā 3); no pulksten 20 līdz 24 – Muzeju nakts orientēšanās sacensības
pa Jelgavu – kājām un ar velosipēdiem. Informācija – www.visit.jelgava.lv (no Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 16. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts bibliotēkā. Aktivitātes un aizraujošas nodarbes
visai ģimenei (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Pasta salā taps
nākotnes Jelgava

 Ritma Gaidamoviča

Daļa jelgavnieku, iespējams,
jau pamanījuši pārmaiņas
Pasta salā – tur transformēts
lielais smilšu kalns, uz kura
Ledus skulptūru festivālā
bija izveidots slīdkalniņš.
Kalns tiek sagatavots starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam «Summer signs
2015», kas parasti notiek
jūlijā, bet šogad – ievērojami
agrāk, jau 23. un 24. maijā.
Šogad tā tēma būs «Nākotnē
pēc 750 gadiem!». Mākslinieki darbu sāks 18. maijā,
bet jau no 19. maija trīs dienas interesenti gan klātienē,
gan arī internetā varēs sekot
līdzi skulptūru tapšanas
procesam. Savukārt līdz 22.
maijam jelgavnieki aicināti
izmantot iespēju iepriekšpārdošanā biļetes uz festivālu iegādāties lētāk.
Šis festivāls nāk ar vairākiem izaicinājumiem: tas pirmo reizi notiks Pasta
salā, kur jau aizvadīts Ledus skulptūru
festivāls, tāpat festivāls šogad notiks
agrāk – maijā, nevis vasaras karstākajā laikā jūlijā. Pašvaldības iestādes
«Kultūra» Attīstības plānošanas un
projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics stāsta, ka Smilšu skulptūru festivāls tiek rīkots agrāk, lai skulptūras
būtu apskatāmas ilgāk. «Ja festivāls
notiek jūlijā, skulptūras apskatāmas
aptuveni mēnesi, bet, veidojot tās
maijā, skulptūru parks var kļūt par
papildu apskates objektu aktīvajā tūrisma sezonā visas vasaras garumā un
priecēt pasākumu apmeklētājus Pasta
salā,» stāsta I.Pirvics.

«Laika mašīna»
no 900 tonnām smilšu

Šobrīd Pasta salā transformēts lielais
smilšu kalns – no tā izveidots laukums,
kuru ieskauj smilšu valnis. Festivāla
skulptūras tiks veidotas tā iekšpusē.
I.Pirvics norāda, ka šis ir unikāls projekts – šķiet, Baltijā kas tāds tiek īstenots pirmo reizi. «No smilšu kalna, kas
atrodas Pasta salā, izveidota noslēgta
teritorija, un tā būs kā atsevišķa smilšu
pilsētiņa – atsaucoties uz festivāla tēmu
«Nākotnē pēc 750 gadiem!», festivāla
apmeklētājiem būs iespēja «ceļot» laika
mašīnā,» stāsta I.Pirvics, piebilstot,

ka šajos darbos piesaistīts tehniskais
speciālists, kurš piedalījies arī citu
starptautisku festivālu organizēšanā.
Tāpat jau sablietētas smilšu formas,
kas gaida ierodamies māksliniekus,
lai tie veidotu 17 smilšu skulptūras.
Pavisam festivālā tiks izmantotas 900
tonnas smilšu.

«Prāta vētras» puiši rādīs,
kā vīriem jāatpūšas

I.Pirvics stāsta, ka pasaulē šis ir
aktīvākais smilšu skulptūru festivālu
laiks, līdz ar to mākslinieki ir ļoti
noslogoti. Taču Jelgavā jau 17. maijā
ieradīsies 21 mākslinieks no 11 valstīm,
lai 18. maijā sāktu darbu pie 15 konkursa skulptūrām, demo skulptūras
un «Mītavas» smilšu bāra būvniecības.
Demo skulptūru šogad veidos pat četri
mākslinieki tēlnieka Kārļa Īles vadībā,
būvējot aptuveni sešus metrus augstu
skulptūru, kurā atveidota sievietes
seja – puse veidota kā vecā Jelgava,
kur parādās šodienas pilsētas vaibsti,
bet otra puse – kā nākotnes pilsēta pēc
750 gadiem ar augstiem debesskrāpjiem. Smilšu bāru būvēs jau zināmais
latvietes un lietuvieša tandēms Inese
Valtere un Donāts Mockus. Šogad taps
Mītavas smilšu bārs, kurā parādīsies
arī mūsu «Prāta vētras» puišu silueti
no TV reklāmas ar saukli «Tā vīriem
jāatpūšas». Tas ļoti labi sasauksies
ar šovasar gaidāmo «Prāta vētras»
koncertu otrpus Lielupei pļavā pretī
Jelgavas pilij.

Divas dienas –
plaša kultūras programma

Apmeklētāji festivālā gaidīti 23. un
24. maijā, kad Pasta sala būs atvērta no
pulksten 10 līdz 24. Abas dienas tur paredzēta arī plaša kultūras programma.
Rīta cēlienā īpaši aicinātas ģimenes, jo
notiks četri muzikāli uzvedumi, kuros
bērni varēs līdzdarboties. Jāpiebilst,
ka ilggadējie draugi «Pasaku nams»
speciāli Smilšu skulptūru festivālam,
kas šogad veltīts pilsētas 750. jubilejai,
veido īpašu rotaļizrādi «Tracis mežā»,
kurā piedalīsies arī kāds jelgavnieks
– mūsu pilsētas talismans alnītis
Driksis. Kopā sanāks dažādi meža
zvēri, kas kopīgiem spēkiem meklēs
dzīvnieku, kurš pelnījis nokļūt uz
Jelgavas ģerboņa. Vakara kultūras
programma gan sestdien, gan svētdien
sāksies no pulksten 18. Sestdien Pasta
salas estrādē uzstāsies Roberto Meloni
ar jauno koncertprogrammu «Alma

Latina», kurā piedalīsies arī brazīliešu
dejotājas, «BIG AL & THE JOKERS»,
«Jumprava», svētdien – «Kultūras»
izsludinātā jauno grupu konkursa uzvarētāji, galvaspilsētas grupa «Umay»,
kurā darbojas šova «O!Karte» dalībnieks Nauris Brikmanis, dziedātāja
Antra Stafecka un grupa «The Sound
Poets», kas Jelgavā atkal uzstāsies pēc
ilgāka laika.

Dāvana jelgavniekiem

Jelgavnieki un arī pilsētas viesi
aicināti izmantot iespēju un iepriekšpārdošanā līdz 22. maijam iegādāties
festivāla biļetes lētāk. Iepriekšpārdošanā biļetes var nopirkt «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā un Jelgavas
kultūras namā. Iepriekšpārdošanā
biļete pieaugušajiem maksā 4 eiro;
ģimenes biļete (2 pieaugušie + bērni)
– 6 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 2 eiro. Pilsētas
jubilejas gadā arī Jelgavas pašvaldība
sarūpējusi dāvanu pilsētniekiem.
Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti,
iepriekšpārdošanā biļeti var nopirkt
par 2 eiro; uzrādot Jelgavas skolēna
karti – 1 eiro; ar «Jelgavas Vēstneša»
kuponu, kas atrodams 7. un 14. maija
numurā, iegādājoties biļetes tikai iepriekšpārdošanā, – 2 eiro. Jāpiebilst,
ka, uzrādot Jelgavas skolēna karti,
Jelgavas iedzīvotāja karti vai «Jelgavas
Vēstneša» kuponu, biļetes var nopirkt
tikai Jelgavas kultūras nama kasē un
tikai par skaidru naudu.
Ieejas maksa festivālā: pieaugušajiem
– 5 eiro; ģimenes biļete – (2 pieaugušie
+ bērni) – 10 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 3 eiro;
uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti – 3
eiro; uzrādot Jelgavas skolēna karti
– 2 eiro. Bērniem līdz septiņu gadu
vecumam ieeja festivālā – bez maksas.
Jāpiebilst, ka Pasta salā biļetes varēs
nopirkt tikai par skaidru naudu.

Kā top skulptūras?
Vēro klātienē vai internetā!

Interesenti varēs arī vērot smilšu
skulptūru veidošanas procesu – tas
būs iespējams no 19. līdz 21. maijam
katru dienu no pulksten 11 līdz 19.
Ieejas maksa pieaugušajiem – 3 eiro;
skolēniem, studentiem, pensionāriem,
invalīdiem – 2 eiro. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas. Tāpat
smilšu skulptūru veidošanas procesu
varēs skatīties interneta tiešraidē mājas lapā festivali.jelgava.lv.

