Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.

Laikrakstu
iespējams
saņemt arī redakcijā
programma
Pasta ielā 47 – 214.

+TV

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs		

Nr.20 (104)

www.jelgavasvestnesis.lv

Vienotā rinda bērnudārzos
dod priekšrocības

BEZMAKSAS

ISSN 1691-4201

Var pieteikties ēku tehniskajai
apsekošanai un energoauditiem
 Sintija Čepanone

Jelgavas daudzstāvu
dzīvojamo namu dzīvokļu īpašniekiem ir
iespēja pieteikties bezmaksas energoaudita
un tehniskās apsekošanas veikšanai savā
namā. Tāda iespēja
tiek piedāvāta februārī uzsāktā projekta
«Energoefektīva un
saskaņota darbība pilsētas attīstībā» gaitā.
Pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte informē – lai
pieteiktos tehniskās apsekošanas un energoaudita veikšanai,
daudzstāvu dzīvojamā nama
vecākajam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pieejama portālā
www.jelgava.lv), kurā precīzi
jānorāda ēkas tehniskie dati.
Šim pieteikumam jāpievieno
vismaz 50 procentu dzīvokļu
īpašnieku paraksti, apliecinot

piekrišanu piedalīties šajā projekta aktivitātē. Pieteikumi
jāiesniedz Jelgavas pašvaldības
Informācijas aģentūrā (Lielā
iela 11) līdz 8. jūnijam.
Izvērtējot pieteikumus, vērā
tiks ņemtas arī siltuma izmaksas, siltuma patēriņš un mājas
kopējais parāds par komunālajiem pakalpojumiem. Projekta
gaitā plānots iespēju robežās
izvērtēt visu sēriju dzīvojamos
namus Jelgavā, to potenciālās
renovācijas izmaksas un sagatavot vienkāršotos ēku renovācijas
projektus turpmākai izmantošanai.
Energoaudita un tehniskās
apsekošanas laikā daudzstāvu
dzīvojamā nama īpašniekiem
būs jānodrošina speciālistu
piekļuve gala dzīvokļiem, pirmo
un pēdējo stāvu dzīvokļiem,
pagrabiem un bēniņiem, kā
arī nepieciešamības gadījumā
jāsniedz dati par ūdensapgādes,
siltumapgādes un citām izmaksām mājā.
(Turpinājums 3.lpp.)

Meklē sakoptākos
pilsētvides objektus
 Ritma Gaidamoviča

Upīšu ģimene ir viena no tām, kas necerēti ātri saņēmusi Izglītības pārvaldes piedāvājumu jau septembrī laist bērnudārzā
savu dēliņu Arti. «Mūsu dēliņam ir tikai gads un četri mēneši – zinājām, ka pašvaldības bērnudārzu rinda mums dos iespēju
Arti dārziņā iekārtot tikai pēc diviem gadiem, bet tagad tāds patīkams pārsteigums – Artim jau septembrī būs vieta dārziņā!»
Foto: Ivars Veiliņš
pozitīvo ziņu komentē dēliņa vecāki Egita un Raivis Upīši.
 Kristīne Langenfelde

«Mēs patiesi nebijām
cerējuši, ka tik ātri iegūsim vietu savam dēliņam
pašvaldības bērnudārzā.
Bet Izglītības pārvalde
jau informēja, ka no
septembra mūsu mazulis var doties uz dārziņu.
Tas patiesi ir patīkami
– šķiet, vienotā rinda
tiešām devusi rezultātu,» spriež māmiņa Egita
Upīte.
Egitas dēliņam Artim šobrīd
ir gads un četri mēneši. Ģimene
viņu bija pieteikusi pirmsskolas
izglītības iestādē «Sprīdītis», kur,
pēc prognozēm, mazais vietu varētu iegūt, sasniedzot trīsarpus

gadus. «Jā, rinda bija gara, taču
pārreģistrējoties mums piedāvāja
vietu citā bērnudārzā – «Lācītī». To
varam sākt apmeklēt šajā septembrī. Jau biju bērnudārzā, iepazinos
– tā atmosfēra man iepatikās,
tāpēc arī piekritām pašvaldības
piedāvājumam. Mēs pat agrāk
nemaz nebūtu gribējuši laist bērnu
dārziņā, jo dēliņš taču vēl maziņš,»
spriež mamma.
Viņa arī atzīst, ka Arti bija pieteikusi tikai vienā iestādē. «Zinu,
ka citi piesaka trīs un pat piecās
– mēs šo ceļu negājām. Un droši
vien tas arī ir viens no iemesliem,
kāpēc pārreģistrējoties dārziņā tiekam agrāk – atbrīvojās tās vietas,
kur viens bērns pieteikts vairākās
iestādēs,» domā Egita.
Egita ir tikai viena no 315 vecākiem, kas saņēmuši Izglītības

pārvaldes paziņojumu par to, ka
bērnam piešķirta vieta kādā no
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evita
Mikiško stāsta, ka tagad līdz 19.
jūnijam tiek gaidītas vecāku atbildes. «Vecākiem, kas saņēmuši
mūsu paziņojumus, jādodas uz
noteikto bērnudārzu, lai apstiprinātu, ka viņi vēlas savu bērniņu
tajā laist. Ja gadījumā kāds vecāks
tomēr pārdomās, rinda atkal tiks
pārskatīta un tās kārtībā vieta
piešķirta nākamajam bērnam,»
skaidro E.Mikiško.
To, ka rinda uz vietām pašvaldības bērnudārzos ir samazinājusies,
apliecina skaitļi – piemēram, ja
pirms pārreģistrācijas rindā bija reģistrēts 631 bērns, kas dzimis 2006.
gadā, tad šobrīd, ieviešot jauno re-

ģistrēšanās kārtību, rindā gaidošo
bērnu skaits sarucis pat vairāk
nekā uz pusi. E.Mikiško atzīst, ka
tam iemesls ir gan jau minētā viena
bērna pieteikšana vienlaikus vairākos bērnudārzos, gan arī ģimenes
dzīves vietas maiņa. «Katrā ziņā
vienotas rindas ieviešana ir devusi
daudz lielāku skaidrību par patieso
situāciju, un tas ļauj sakārtot daudzus jautājumus.»
Taču, protams, tas joprojām
neatrisina situāciju – šogad rindā
uz pirmsskolas izglītības iestādēm
gaida vēl ap 500 bērnu. Tieši tāpēc
pašvaldība par svarīgu mērķi uzskata turpināt attīstīt pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu tīklu,
nākotnē rekonstruējot bērnudārza
ēku Pulkveža Brieža ielā, kā arī
paplašinot bērnudārzu «Sprīdītis»
Tērvetes ielā.

Vandaļi salauž soliņus un posta spēļu laukumus
 Ilze Knusle-Jankevica
Pilsētā atkal uzdarbojušies vēl
nenoskaidroti vandaļi, kas sabojājuši visus septiņus soliņus gar
veloceliņu Jelgava – Ozolnieki, izdemolējuši vairākus bērnu rotaļu
laukumus un pat apstādījumus pie
sabiedriskā transporta pieturas.
«Cenšamies salauztos soliņus
salabot – atzveltnes pielikt atpakaļ
un nostiprināt, kur tas iespējams,

bet, kur nav, ņemsim nost, tāpēc
soliņi paliks bez atzveltnēm,»
skaidro pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» Ielu uzturēšanas – realizācijas nodaļas vadītājs
Imants Auders. Protams, lai uz
soliņiem varētu sēdēt, jānomaina
arī salauztie dēlīši. I.Auders lēš, ka
viena soliņa salabošana izmaksās
ap 50 latiem.
Tikai pirms pusgada izvietotie
soliņi apskādēti pagājušajā nedēļā.

Ierodoties notikuma vietā, «Pilsētsaimniecības» speciālisti konstatējuši, ka soliņi ir ļaunprātīgi salauzti – uz tiem bija palikuši pēdu
nospiedumi, turklāt uz visiem
soliņiem vienādi. «Pilsētsaimniecība» ar iesniegumu vērsusies arī
policijā. Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes priekšnieka
palīdze Ieva Sietniece apstiprina,
ka iesniegums saņemts, bet pagaidām nav norādīts, cik lieli

materiālie zaudējumi nodarīti. Par
notikušo uzsākts kriminālprocess
par tīšu mantas bojāšanu. Policija
aicina atsaukties notikušā aculieciniekus un zvanīt pa tālruni 02
vai 63004202.
Taču ar to pagājušajā nedēļā
pilsētas postīšanas darbi nebeidzās – kāds «paviesojies» arī divos
bērnu spēļu laukumos un tos
izdemolējis.
(Turpinājums 3.lpp.)

Rajonā plānotās teritoriālās reformas dēļ
nenotiks Sakoptāko pagastu konkurss, taču
mūsu pašvaldība arī šajā
gadā jau no pirmdienas,
25. maija, jelgavniekus
aicina pieteikt, viņuprāt,
skaistākos pilsētvides
objektus konkursam
«Sakoptākais pilsētvides objekts». Krāšņāko objektu saimniekus
pašvaldība suminās
pasākumā «Ielīgo saulgriežus Jelgavā!» 20.
jūnijā.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka pilsētnieku pieteikumi par, viņuprāt, sakārtotākajiem objektiem
pilsētā tiks gaidīti līdz 10. jūnijam. Tāpat kā iepriekš, objektus

var pieteikt sešās nominācijās:
«Zaļākais lodžijas vai balkona
noformējums», «Sakoptākā
privātmājas teritorija», «Sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms», kurā tiks vērtēts
pilsētas sētnieku darbs, «Sakoptākā iela», «Sakoptākā valsts vai
pašvaldības iestāde, ražošanas
uzņēmums vai sabiedriskais
objekts» un «Interesantākais
žoga risinājums».
L.Klismeta stāsta, ka, vērtējot konkursam pieteiktos
objektus, vērā tiks ņemts, kā
tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas puses un
galvenajiem cilvēku kustības
virzieniem, objekta labiekārtojums – ierīkotie apstādījumi, celiņi, laukumi, ūdens krātuves,
mazās arhitektūras formas,
kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga caurskatāmība, kā
arī objekta uzturēšana.
(Turpinājums 3.lpp.)

Pirmdien, 25. maijā, pulksten 21
Jelgavas televīzijā tiešraidē
uz skatītāju jautājumiem atbildēs Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris

Rāviņš un pašvaldības
aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics.
Tiešraides tēma – Jelgavas Pilsētas svētki.
Tiešraides laikā skatītāji aicināti zvanīt uz studiju un
uzdot jautājumus studijas viesiem pa tālruni 63094204.
Jelgavas televīziju iespējams uztvert 33. decimetru kanālā.
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Dievs komats svētī ar divām
garumzīmēm Latviju ar lielo burtu
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. jūnija Jelgavā darbu pārtrauks Naturalizācijas pārvaldes nodaļa.
Tās vietā tiks atvērta filiāle, kurā iedzīvotāji varēs
vien iesniegt pieteikumu
par pilsonības piešķiršanu un nepieciešamos
dokumentus. Zināšanu
pārbaudes turpmāk jelgavniekiem būs jākārto
Rīgā. Par jauno sistēmu
un naturalizācijas procesiem – saruna ar Naturalizācijas pārvaldes
Jelgavas nodaļas vadītāju Silviju Kaufeldi.
Kādas pārmaiņas gaidāmas
Naturalizācijas pārvaldē no 1.
jūnija un kā tas skars jelgavniekus?
Pamatā visam ir esošā situācija
valstī un valdības izstrādātais budžeta samazinājuma plāns, kas jāpilda visām valsts iestādēm, visām
ministrijām. Tā kā atsevišķu ministriju pakļautībā ir tādas iestādes,
kurām nav iespējams samazināt
budžetu, pārējām iestādēm, kas ir
šīs ministrijas pakļautībā, jāpanāk
tāda darba optimizācija, lai samazinājums būtu 40 procenti.
Naturalizācijas pārvalde darbu
uzsāka 1994. gada nogalē, bet visas
reģionālās nodaļas dibinātas 1995.
gadā. No pašas pirmās dienas esam
Tieslietu ministrijas pārraudzībā.
Šīs ministrijas pakļautībā ir tādas
iestādes kā ieslodzījuma vietas,
kurām nav iespējams nekāds samazinājums un līdzekļu ietaupījums,
tāpēc Naturalizācijas pārvalde ir
to skaitā, kurām samazinājums
jāīsteno 40 procentu apmērā.
Tagad pastāv uzstādījums, ka
visām valsts iestādēm, kurām ir
reģionālās nodaļas, tiek samazināts
šo nodaļu skaits vai tās vispār tiek
likvidētas. Naturalizācijas pārvalde
šobrīd ir izveidojusi tādu savas
darbības modeli, lai tomēr jebkurā
Latvijas novadā cilvēki, kuriem ir
vēlēšanās, var nokārtot ar pilsonību un juridisko piederību valstij
saistītos jautājumus. No 1. jūnija
paliks viena reģionālā nodaļa,
kas atradīsies Rīgā, bet lielākajās
pilsētās – Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, Jelgavā – būs filiāles, kurās
strādās tikai viens darbinieks. Rīgā,
Daugavpilī un Liepājā būs arī zināšanu pārbaudes komisijas, bet tajās
pilsētās, kur šo komisiju nebūs,
cilvēki turpmāk varēs vien iesniegt
pieteikumus pilsonības iegūšanai
– tā tas būs arī Jelgavā.
Jelgavas filiāle turpmāk pieņems
tikai dokumentus no visas Zemgales reģiona teritorijas – Jelgavas un
Jelgavas rajona, kā arī Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Ogres un Tukuma rajona.

No 1. jūnija Naturalizācijas pārvaldes Jelgavas filiālē strādās tikai viens darbinieks. Vienu mēnesi,
kamēr viss ieies jaunajās sliedēs, Silvija Kaufelde vēl būs Jelgavā, bet pēc tam tiks pārcelta uz darbu
Rīgā. Viņa būs Naturalizācijas pārvaldes Pilsonības lietu daļas vadītāja vietniece. Foto: Ivars Veiliņš

nepilsoņu skaits Jelgavā bija 38,7
procenti no pilsētas iedzīvotājiem,
bet šobrīd tas ir 18,1 procents.
Pašlaik Jelgavā ir vairāk nekā
65 000 iedzīvotāju, no tiem 51 904
ir pilsoņi, bet 12 344 – nepilsoņi.
Bet ar to es negribu teikt, ka visi tie
cilvēki, kuriem pilsonības nebija, to
ir ieguvuši.
Pilsonības iegūšanas procesā ir
bijuši gan kāpumi, gan kritumi.
Pats sākums bija tāds ļoti piezemēts, līdzsvarots, jo tad bija ārpuskārtas naturalizācija. Tas nozīmē,
ka līdz pat 1998. gada novembrim
uz pārvaldi varēja nākt tikai dažas
iedzīvotāju grupas, piemēram, latvieši, lietuvieši un igauņi vai nepilsoņi, kas desmit gadus nodzīvojuši
laulībā ar Latvijas pilsoni.
1998. gadā, kā mēs savā valodā
sakām, tika atvērti naturalizācijas
logi. Nu dokumentus varēja iesniegt visi, kas atbilda Pilsonības
likuma normām, kam vismaz piecus gadus Latvijā bijusi pastāvīgā
dzīvesvieta, kam ir legāls iztikas
avots, kas varēja nomaksāt valsts
nodevu un bija gatavi nokārtot zināšanu pārbaudes. Tad uzreiz bija
vērojams kāpums. Otrs kāpums
bija tad, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Bija pat tādi mēneši,
kad vienā saņēmām līdz pat 300
iesniegumu, un tas ir daudz. Katra
lieta vēl ir jāpārbauda, piemēram,
jānoskaidro, vai pretendentam nav
bijusi saistība ar valsts drošības
dienestu.
Šajā periodā, lai cik tas dīvaini
liktos, kad Latvijas valstij ir diezgan smagi un grūti, cilvēki atkal
izrāda aktivitāti. Šomēnes, kad
mēs vēl strādājam pilnā sastāvā,
cilvēki intensīvi grib paspēt šeit
nokārtot arī zināšanu pārbaudes.
Jau ilgāku laiku turamies otrajā
Kāds ir bijis naturalizācijas vietā aiz Rīgas saņemto iesniegumu ziņā. Šobrīd mēnesī mums ir ap
process šo 14 gadu laikā?
1995. gadā, kad sākām strādāt, 100 iesniegumu. Cilvēki droši vien

35,11%

Andris Rāviņš

Sergejs Ņevoļskis

Cik lielā mērā naturalizācijas procesu ietekmē bezmaksas kursi cilvēkiem, kas vēlas
iegūt Latvijas pilsonību?
Nenoliedzami, kursi šo procesu
stimulē. Tikko kopā ar Sabiedrības
integrācijas biroju mums beidzās
Topošā pilsoņa skolas, kā es saku,
trešais mācību gads. Cilvēku vēlme
piedalīties kursos bijusi ļoti liela,
un mēs parasti uzņēmām vairāk
nekā 25 iespējamos. Šādi kursi ir
vajadzīgi – pat tad, ja cilvēks latviešu valodu nemaz nepārzina tik
slikti, kursi palīdz viņam sakārtot
domas, lai vieglāk būtu nokārtot
zināšanu pārbaudes. Protams,
kursu rīkošanai nepieciešami līdzekļi un tas ir saistīts ar dažādiem
projektiem, tāpēc to, kā būs vēlāk,

grūti pateikt.
Jāpiebilst, ka lielākā daļa cilvēku, kas apmeklē šos kursus, arī
cenšas iegūt pilsonību. Šogad, cik
zinu, tikai viens no šiem cilvēkiem
Tātad, kā jārīkojas jelgavnienebija iesniedzis pieteikumu.
kam, kurš pilsonību vēlēsies
iegūt pēc 1. jūnija?
Kā jūs raksturotu to sabiedJelgavas filiāle turpinās apkalpot
rības daļu, kas vēlas iegūt visu reģionu. Cilvēks te varēs ieLatvijas pilsonību?
sniegt pieteikumu un dokumentus,
Jelgavā dzīvo daudzu nāciju kā arī uzzināt datumu, kad var
cilvēki. Lielākās mazākumtautību nokārtot latviešu valodas, vēstures,
grupas ir krievi, ukraiņi, baltkrievi. Satversmes un himnas pārbaudes.
Tad seko poļi, lietuvieši, ebreji un Bet pašas pārbaudes Jelgavā nočigāni. Jo lielāka nacionālā grupa kārtot diemžēl vairs nevarēs, būs
dzīvo Jelgavā, jo it kā aktīvāka jābrauc uz Rīgu.
tā ir dokumentu iesniegšanā. Šīs
nosauktās grupas arī ir visaktīvāSamazinot Naturalizācijas
kās. Ir gadījies pa kādam cilvēkam pārvaldes reģionālo nodaļu
no eksotiskākām zemēm, pat ar skaitu, vai, jūsuprāt, tas nepavisam citu ādas krāsu.
radīs situāciju, kad naturalizēties gribētāju skaits būs
Kādi ir tie iemesli, kāpēc tik mazs, ka pietiks ar vienu
cilvēki vēlas kļūt par Latvi- iestādi Rīgā?
jas pilsoņiem, kā viņi paši to
Protams, līdz ar strukturālaformulē?
jām izmaiņām tiks samazinātas
Ir vecie cilvēki, kas tā arī saka: arī iespējas nokārtot pārbaudes.
pilsonība vajadzīga, lai viņš, kas Pieļauju, ka laika gaitā būs jāpate visu laiku dzīvojis, strādājis, garina termiņš, kurā cilvēks pēc
nomirt varētu kā Latvijas pilsonis. pārbaužu nokārtošanas saņem
Daudziem pilsonība nepieciešama, pilsonību. Likumā noteikts, ka
lai sakārtotu īpašumu jautājumus. šis termiņš ir viens gads. Šobrīd
Savukārt citi centušies iegūt pil- tas notika raiti, cilvēks pilsonību
sonību, jo tas saistīts ar darbu, saņēma apmēram pusgada laikā,
karjeru, studijām. Piemēram, lai bet sāk izskatīties, ka šis termiņš
varētu strādāt par tiesnesi vai ad- kļūs garāks. Varbūt pat būs jāizvokātu, ir jābūt Latvijas pilsonim. dara izmaiņas Pilsonības likumā
Arī represētā statuss ir tikai pilso- un termiņš jāpagarina līdz diviem
ņiem, tāpat ir atšķirība tiesībās par gadiem, jo ar to darbinieku skaitu,
valsts pensiju un sociālo pabalstu kas palicis, Naturalizācijas pārvalsaņemšanas kārtību.
de nevarēs nodrošināt iepriekšējo
Protams, gadās arī pa kādam kapacitāti.
amizantam argumentam. PiemēNedomāju, ka cilvēki kļūs kūtrāram, kāds kungs atnāca pie mums ki. Ja dzīve liek šīs lietas sakārtot,
un paziņoja: mana sieva teica, ka tu pieņem tos spēles noteikumus,
viņai apnicis gulēt ar nepilsoni.
kādi tajā brīdī ir. Ja tev tas ir
nepieciešams, tu to dari. Turklāt
Kas ir pats grūtākais natu- pieļauju, ka agri vai vēlu mums pāri
ralizācijas procesā?
velsies migrācijas vilnis – kaut kad
Viena lieta ir zināšanu pār- tas mūs skars.

9,83%
8,71%

5,62%

Modris Jansons

5,06%

Maksims Galkins
Māris Narvils

4,49%

Andris Ķipurs

6,46%

Arnis Razminovičs

Ivars Krastiņš

5,90%

Dace Olte

3,93%

4,21%

Jurijs Strods

2,81%

Aigars Rublis

2,25%

Valdis Sutens

1,97%

Andrejs Garančs 1,97%
Voldemārs Strīķis

1,69%

Kas, jūsuprāt,
palīdzētu
novērst
vandalismu
pilsētā?
Jāzeps
Stepiņš,
pensionārs:
– Lai vairāk
policisti braukā un staigā
pa ielām, jo
ikdienā viņi
tik tiešām nav
redzami. Agrāk milicija caurām
naktīm visu uzmanīja, tagad no
tā visa nav nekā, tāpēc arī radusies
visatļautība.
Svetlana,
pārdevēja:
– Manuprāt,
vecākiem vajag saviem
pusaudžiem
iestāstīt, ka tā
nedrīkst, ka
tas nav labi.
Tas, šķiet, ir vienīgais, kā ar šiem demolētājiem var strādāt. Patruļas jau
pilsētā ir, bet ko gan tās var izdarīt,
visur un visam klāt jau neizstāvēsi.
Tūlīt sāksies vasara, tāpēc būs vēl
trakāk, jo jauniešiem nav kur likt
savu enerģiju. Tas gan ir saprotams, jo arī sporta nodarbības ir
par maksu.
Tatjana
Peņķe, auklē
meitiņu:
– Lai policisti
vairāk pieskata
šīs vietas! Iespējams, kaut
ko atrisinātu
arī videonovērošanas kameras pilsētā, lai varētu
noķert vaininiekus un saukt viņus
pie atbildības. Bet arī vecākiem
jāskaidro saviem bērniem, ka
nedrīkst postīt. Tāpat pārējiem nevajadzētu vienaldzīgi iet garām, ja
pamana postītājus, bet aizrādīt.
Biruta, kultūras darbiniece:
– Varbūt vajag
apelēt pie katra jelgavnieka
sirdsapziņas,
arī policistiem
biežāk jārīko
patruļas. Manuprāt, tas ir vislētākais variants pašreizējajos
apstākļos.
Jānis Jurāns,
students:
– Noteikti
vajag vairāk
pašvaldības
policistu dežūru, kas uzraudzītu kārtību
pilsētā, vairāk
videonovērošanas kameru, lai var
atrast vainīgos un pēc tam šiem
vandaļiem noteikti pašiem likt
izpostīto salabot, nevis piespriest
tikai niecīgu naudas sodu.
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Skaitļi runā

Irēna Škutāne

vēlas sakārtot attiecības ar valsti,
jo viņiem ir svarīgi būt ES pilsoņiem. Tātad liela daļa no viņiem
ir nolēmuši savu dzīvi sakārtot
ārpus Latvijas valsts robežām kā
ES pilsoņi, meklējot darbu vai
pagaidu dzīves vietu kādā citā
savienības valstī. Protams, ir arī
cilvēki, kas saka tā: es uzskatu, ka
šajā grūtajā situācijā man ir jābūt
juridiski piederīgam Latvijai, varbūt tā es varēšu palīdzēt, kaut ko
labu izdarīt. Viņu doma varētu būt
arī piedalīšanās vēlēšanās.
Mūsu funkcijas ir saistītas arī ar
integrācijas jomu. Līdz šim mums
bijusi ļoti laba sadarbība ar pilsētas
domes administrāciju, Sabiedrības
integrācijas biroju un Pieaugušo
izglītības centru. Gribu teikt, ka
mūsu darbā – mēs pildām tās funkcijas, ko mums uzticējusi valsts, – ir
bijis patīkami strādāt visu šo laiku,
jo pašvaldība vienmēr ir sniegusi
savu atbalstu. Man patīk, ka Jelgavas pašvaldība ir viena no tām,
kas saprot, ka jebkurš pašvaldības
iedzīvotājs ir svarīgs, un nes līdzatbildību par katru no tiem.

baude un nepieciešamās valodas
prasmes. Bet jebkuram no mums
katrs eksāmens uzliek savu nervu
pārbaudījumu, iekšēju satraukumu, stresa sajūtu, cilvēkam šīm
lietām ir jāsaņemas. Tāpēc regulāri
rīkojām informācijas dienas, kad
cilvēki varēja iziet tādu kā izmēģinājuma pārbaudi. Tās bija ļoti
apmeklētas, bet, kad paliks viens
darbinieks, informācijas dienas tik
plašas nebūs.
Pozitīvs moments ir tas, ka visi
eksāmeni notiek pie videonovērošana sistēmas un audio ieraksti
tiek saglabāti. Man tas ļoti patīk,
jo tas izskauž tādas nevajadzīgas
domas, nevajadzīgas runas, ko
kāds dažkārt atļaujas pateikt – tur
jau visu var nopirkt, tur jau var
samaksāt...
Viens no pārbaudījumiem ir
valsts himna – to var noskaitīt
vai uzrakstīt. Protams, var arī
dziedāt – tad komisija ceļas kājās.
Tā kā latviešu valodas gramatika
ir diezgan sarežģīta, mēs saviem
klientiem iesakām himnu skaitīt.
Bet bija kāds cilvēks, kurš bija cītīgi
samācījies un iesāka tā: Dievs komats svētī ar divām garumzīmēm
Latviju ar lielo burtu.

Pilsētnieks vērtē

www.leta.lv

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

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs

Priekšvēlēšanu aģitācijas
pārkāpumi pagaidām
nav konstatēti
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau pēc pāris nedēļām
jelgavnieki izdarīs savu
izvēli, piedaloties pašvaldības vēlēšanās, un
priekšvēlēšanu aģitācija
rit pilnā sparā. Tieši tāpēc Pašvaldības policija
seko, lai politiskās reklāmas tiktu izvietotas
atbilstoši tam, kā to paredz likums. Pagaidām
neviens pārkāpums Jelgavā nav konstatēts.
Politisko reklāmu un priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu
ierobežo likumā «Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību
vēlēšanām» noteiktās normas, kā
arī Jelgavas pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.184. Viens no ierobežojumiem paredz, ka valsts un
pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder
valstij vai pašvaldībai, aizliegts
publiski pieejamās vietās izvietot
un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī nedrīkst
izvietot tos tuvāk par 50 metriem
no valsts un pašvaldības iestāžu
un kapitālsabiedrību ēkām. Tiesa, šis ierobežojums neattiecas
uz Centrālās vēlēšanu komisijas
informatīva rakstura materiāliem par pašvaldību vēlēšanām.
Pirms iepriekšējām vēlēšanām
šādi pārkāpumi ir fiksēti, tāpēc
Pašvaldības policija šobrīd strikti
kontrolē vietas, kurās jāievēro
likumā noteiktie ierobežojumi,

bet pagaidām pārkāpumi nav
konstatēti. «Jelgavas Pašvaldības
policija pārbaudījusi gan Jelgavas
pilsētas slimnīcu, poliklīniku, kā
arī skolas un citas iestādes. Policijas darbinieki priekšvēlēšanu
aģitācijas pārkāpumus nekonstatēja,» laikrakstam norāda Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags, vienlaikus aicinot
partijas būt korektām un arī turpmāk ievērot likuma normas.
V.Vanags piebilst, ka valsts un
pašvaldību iestāžu apsekošana
turpināsies. «Mēs aicinām arī
iedzīvotājus būt acīgiem. Būsim
pateicīgi par iedzīvotāju aktivitāti,
ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem,» tā Pašvaldības policijas
priekšnieks.
Tajā pašā laikā V.Vanags atgādina, ka saskaņā ar likumu
priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli
– plakāti, baneri un citi informatīvi materiāli – jānovāc ne vēlāk kā
dienu pirms vēlēšanām, jo tajā un
arī vēlēšanu dienā to izvietošana
ir aizliegta.
Pašvaldības policijas priekšnieks piebilst, ka personas, kas
pārkāpušas likumā noteikto aģitācijas materiālu izvietošanas
kārtību, saucamas pie likumos
un pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētās atbildības. Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss par vēlēšanu aģitācijas
kārtības pārkāpšanu paredz brīdinājumu vai naudas sodu līdz
50 latiem. Savukārt par likumā
noteikto aģitācijas ierobežojumu
pārkāpšanu var uzlikt naudas
sodu līdz 75 latiem.

Var pieteikties ēku tehniskajai
apsekošanai un energoauditiem
(No 1.lpp.)
Šobrīd Latvijā ir uzsākta projektu pieņemšana aktivitātē «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi», kurā
paredzēts līdz 50 procentu finansējums no Eiropas Savienības
struktūrfondiem un valsts līdzekļiem energoefektivitātes projektu
īstenošanai. Šajā aktivitātē varēs
iesniegt projekta gaitā sagatavoto
dokumentāciju.
Energoauditi un tehniskās
apsekošanas tiks veiktas projekta
«Energoefektīva un saskaņota
darbība pilsētas attīstībā» («UrbEnergy») gaitā. Šajā projektā iesaistījušies 16 partneri no septiņām
valstīm, vadošais partneris ir Vācijas Mājokļu, pilsētas un telpiskās
attīstības plānošanas asociācija.
Kopumā projekta gaitā energoaudits un tehniskā apsekošana

tiks veikta vismaz 30 daudzstāvu
dzīvojamajām mājām.
Projekta kopējais budžets ir
3 768 836 eiro, no tā Jelgavas
pašvaldības sadaļa ir 303 549
eiro, no kuriem 85 procenti ir
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums, bet 15
procenti – Jelgavas pašvaldības
līdzfinansējums. Projekts tiek
īstenots Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
programmas gaitā, tā mērķis ir
izstrādāt integrētas pilsētvides
attīstības koncepcijas un vadlīnijas, kas nodrošinātu daudzstāvu
dzīvojamo kvartālu un pilsētas
teritoriju apkārtējās dzīves vides
pievilcības paaugstināšanos un
ilgtspējīgu attīstību.
Sīkāku informāciju var iegūt pa
tālruni 63005569, 63005487 vai
29196462.

Meklē sakoptākos
pilsētvides objektus
(No 1.lpp.)
Jāpiebilst, ka konkursā diemžēl netiks vērtēti iepriekšējo
divu gadu konkursa 1. vietu
ieguvēji.
Objektus konkursam var
pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11, pa tālruni
63005522 vai elektroniski, sūtot
e-pastu uz adresi: prese@dome.
jelgava.lv. Piesakot objektu,
noteikti jānorāda nominācija,
objekta adrese, tā īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un
telefona numurs.
Konkursa uzvarētājiem tiks
izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu
piedalīties apbalvošanas pasākumā, kas notiks pie pilsētas

kultūras nama 20. jūnijā pulksten 12 pirmssvētku noskaņās
«Ielīgo saulgriežus Jelgavā!».
Jāpiebilst, ka balvas saņems
gan konkursa uzvarētāji, gan
izlozes kārtā arī kāds no objektu
pieteicējiem.
L.Klismeta informē, ka vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks, komisijas
sastāvā iekļauti pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins un
galvenais mākslinieks Georgs
Svikulis, pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» speciālistes
Daina Done un Ilze Gamorja,
kā arī pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektora vadītāja Iveta
Šurma.
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Filozofu iela 46 –
atkal apdzīvota

Īsi
 Finanšu samazinājuma dēļ
22. un 29. maijā Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) darbinieki būs bezalgas atvaļinājumā,
tāpēc šajos datumos NVA filiāles visā Latvijā, tostarp Jelgavā,
būs slēgtas. Lai gan līdz ar bezdarba

kāpumu NVA darba apjoms ir palielinājies, tomēr finansējums samazināts
tāpat kā citām valsts iestādēm. Aģentūras darba algas fonds jau samazināts
par 21%, bet šogad apstiprinātais NVA
budžets ir mazāks nekā 2006. gadā.
Lai klientiem radītu pēc iespējas mazāk neērtību, viens no piedāvātajiem
risinājumiem ir īslaicīgs darbinieku
bezalgas atvaļinājums. Filiāļu darbinieki sazināsies cilvēkiem, kas iepriekš
pierakstījušies uz 22. un 29. maiju, un
pārcels apkalpošanu uz citām dienām.

 Jelgavas Amatniecības vidusskolā noticis bezmaksas seminārs par ēku energoefektivitāti,
tā dalībnieki par piedalīšanos
saņēmuši sertifikātu. Amatniecī-

Irina Aļisova Filozofu ielas 46. namā dzīvo vismaz 15 gadus. «Nemaz nevar salīdzināt, kā māja
un mans dzīvoklis izskatījās agrāk un kā tagad. Esmu sajūsmā!» teic I.Aļisova, saņemot dzīvokļa atslēgas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Simtiem reižu nācu
skatīties, kā rit darbi
un kā pārvēršas mans
dzīvoklis. Esmu ļoti apmierināta – gan ar savu
dzīvokli, gan visu māju
un tās apkārtni. Tagad
jādara viss, lai mēs ilgi
varētu lepoties ar savu
māju,» teic Filozofu ielas
46 11. dzīvokļa īpašniece Ina Kolosovska, kurai
tāpat kā citiem nama
iedzīvotājiem pasniegtas nupat rekonstruētās
mājas atslēgas.
Beidzot noslēgušies vērienīgie
Filozofu ielas 46. nama rekonstrukcijas darbi, un tagad koka
ēka, kas vēl pagājušajā gadā līdzinājās graustam, pārvērtusies līdz
nepazīšanai. Pamatīgu remontu
piedzīvojusi gan mājas ārpuse, gan
iekšpuse, gan apkārtne. Mājai, kas
līdz šim bija bez ērtībām, par paš-

valdības līdzekļiem nomainīti logi,
durvis, jumts, izbūvēta kanalizācija,
sanitārais mezgls, ierīkota ugunsdrošības noteikumiem atbilstoša
apkure, nams nosiltināts un veikti
citi darbi, tostarp uzbūvēti jauni
šķūnīši un labiekārtota apkārtne.
Jāpiebilst, ka māja papildināta arī
ar vēl vienu dzīvokli, kas izbūvēts
bēniņstāvā, un tagad tur ir trīspadsmit dzīvokļi. Astoņi no tiem
ir pašvaldības īpašums. Dzīvokļu
īpašnieki par padarīto ir sajūsmā.
«Beidzot man ir vannasistaba! Un
uz tualeti vairs ziemā nevajadzēs
iet pāri visam pagalmam!» prieku
neslēpj Irina Aļisova, kas Filozofu
ielā 46 dzīvo jau 15 gadus. Jāpiebilst, ka saskaņā ar līgumu īpašnieki savu dzīvokli nedrīkst pārdot
desmit gadus, taču iedzīvotāji
apliecina, ka, ņemot vērā paveikto,
šādu domu pat nepieļauj.
Pasniedzot atslēgas iedzīvotājiem, gan Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
gan viņa vietnieki Irēna Škutāne
un Aigars Rublis akcentēja, ka

rekonstruētais nams savā ziņā
ir visu jelgavnieku dāvana šīs
mājas iedzīvotājiem. «Ceram, ka
iedzīvotāji to pratīs novērtēt,» tā
A.Rāviņš, iemītniekiem novēlot
arī turpmāk uzturēt māju un tās
apkārtni kārtībā.
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis pārliecināts, ka kopīgiem
spēkiem tas izdosies, jo jau pašlaik
iedzīvotāji pauduši apņēmību
nepieļaut nekārtības savā mājā.
«Mēs jau esam izvēlējušies mājas
vecāko! Tā, visticamāk, būs Irina
Aļisova, jo viņai kārtība ļoti patīk.
Mēs esam pārliecināti, ka viņa
pratīs gādāt par to, lai visiem būtu
tīkama vide,» tā I.Kolosovska.
Dzīvokļu atslēgas iedzīvotājiem
jau nodotas, un tuvākajā laikā
viņi varēs tajos atgriezties. «Tik
skaistās telpās pat negribas likt
vecās mēbeles – būs jāskatās pēc
jaunām,» piebilst I.Kolosovska.
Tuvākajās dienās mājā atgriezīsies arī cilvēki, kam dzīvoklis pienākas kā pašvaldības palīdzība.

bas vidusskolas direktore Zaiga Bensone norāda, ka seminārā aplūkotas vairākas tēmas – likumdošanas prasības,
kas regulē tādus tehniskus parametrus
kā siltuma zuduma koeficents HTR,
ēkas blīvums, tvaika izolācija, siltuma
tilti, ēkas energoefektivitātes aprēķina metode (ēku energosertifikāts,
pagaidu un uz 10 gadiem, būtiskie
kritēriji). Īpaša uzmanība vērsta uz
faktoriem, kas jāņem vērā, siltinot
ēkas, piemēram, ar vati, ar polistirolu,
ar vēdināmām fasādēm, no iekšpuses.
Bet semināra otrajā daļā bija praktiskās nodarbības. Tika demonstrēti
dažādi fasāžu siltināšanas paņēmieni,
norādot uz priekšrocībām un raksturīgākām kļūdām, jaunie materiāli, kā arī
PFT celtniecības mašīnas siltināšanas
darbu veikšanai. Sertifikātu saņēmuši
30 dalībnieki.

 Līdz 23. maijam LLU Meža
fakultātes aktu zālē Akadēmijas ielā 11 atvērta medību
trofeju izstāde. Tā šodien un
rīt apskatāma no pulksten 12
līdz 17, bet sestdien, 23. maijā,
no pulksten 9 līdz 17. Izstādē

izvietoti 146 eksponāti – staltbriežu,
aļņu un stirnu ragi, bebru, lapsu un
āpšu galvaskausi, meža cūku ilkņi,
vilku, lapsu un jenotu ādas, kā arī
dažādu putnu – meža pīļu, liānas,
rubeņa, medņa, niedru lijas un slokas
– izbāzeņi. Izstādi krāšņu šajā gadā
padara vērtīgas trofejas – divas lāču
ādas, kuras medībās Krievijā ieguvis
MF absolvents Jānis Dombrovskis,
kā arī rets medību guvums – lūša
galvaskauss no izstādes organizatora
Kristapa Didžes kolekcijas.
Ritma Gaidamoviča

Vandaļi salauž soliņus un posta spēļu laukumus
(No 1.lpp.)
Pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja
norāda, ka rotaļu laukumā Satiksmes ielā 33 spēļu mašīnai
nolauzti kāpšļi un sabojāti tiltiņa
dēļi, norautas ķēdes. Savukārt
māju pagalmā Lielajā ielā spēļu
laukumā no zemes izrauta vilciena aizmugurējā daļa. Postījumus
novērš. Viņa piebilst, ka šie nebūt
nav vienīgie postījumi, kas pilsētā konstatēti pēdējās nedēļās.
Nesen sabojāts arī koka bruģis

Ozolskvērā, bet tas jau salabots.
Tāpat ļaundari pagājušās nedēļas sākumā izpostījuši apstādījumus pie autobusu pieturas un
nozaguši divas tūjas. «Rīgas un
Strazdu ielas krustojumā pie
pieturas nesen iestādījām piecas
tūjas. Tagad palikušas tikai trīs
– divas no tām ir pazudušas,» tā
I.Gamorja.
Ja kādam tā ir nožēlojama nakts
izprieca, tad pašvaldībai – izdevumi, savedot kārtībā izpostītās
vietas. «Nav runa tikai par pilsētas

vides sakoptību un skaistumu, bet
arī par bērnu un pārējo iedzīvotāju
drošību. Tāpēc sabojātās vietas ir
jāsakārto,» uzsver I.Gamorja.
Policija ir uzsākusi izmeklēšanu.
Ja vainīgie tiks atrasti, viņiem no
savas kabatas būs jāatlīdzina visi
zaudējumi. Jāpiebilst, ka pašvaldība gadījumos, ja kāds iedzīvotājs
palīdz novērst vandalismu un
aizturēt postītājus, kā pateicību
personai piešķir naudas balvu
līdz vienas minimālās mēnešalgas
apmērā.

Foro: Ivars Veiliņš

Skolēni var pieteikties darbam vasarā
 Sintija Čepanone
Vēl nedēļu pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» darbam
vasarā var pieteikties 13 un 14
gadus veci skolēni. Kopumā divu
mēnešu laikā plānots nodarbināt
divdesmit skolēnus – pa desmit
jūnijā un jūlijā.
Kā informē pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», iesniegumus par skolēnu darbu vasarā
aģentūra pieņems līdz 27. maijam.
Taču jāņem vērā, ka šāda iespēja
ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ
tiek piedāvāta vien 13 un 14 gadus

veciem bērniem, kurus uzņēmēji
vasarā nodarbina nelabprāt. Turklāt skolēni, kas vēlas pieteikties
darbam vasarā, iesniegumā aicināti minēt motivāciju, kādēļ viņiem
nepieciešams darbs, un kontakttālruni, lai aģentūras speciālisti
pozitīvas atbildes gadījumā varētu
sazināties.
Kopumā pilsētas labiekārtošanas darbos plānots iesaistīt 20
pusaudžus – desmit no 1. līdz 30.
jūnijam un desmit no 1. līdz 31.
jūlijam.
Pieteikumu darbam vasarā līdz
27. maijam var iesniegt pašvaldī-

bas aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2.
stāvā, sekretariātā. Ņemot vērā
to, ka 13 – 14 gadus veci bērni
nedrīkst būt nodarbināti ilgāk
par četrām stundām dienā un 20
stundām nedēļā, bērna nodarbināšanai šajā vecumā ir nepieciešama
arī vecāka vai aizbildņa rakstiska
atļauja.
Saņemtos iesniegumus izvērtēs
īpaša komisija, priekšroku dodot
tiem skolēniem, kam, ņemot vērā
viņu norādīto motivāciju, šī iespēja
nepieciešama visvairāk.
Jāpiebilst, ka skolēni vasaras

mēnešos tiks iesaistīti pilsētas labiekārtošanas darbos, piemēram,
metāla konstrukciju, pieturvietu,
parku, basketbola laukumu, rotaļlaukumu soliņu krāsošanā un
sakopšanas darbos, ietvju dzelzs
betona plākšņu liekā apauguma,
dobju ravēšanā, grāvju tīrīšanā
un nopļautās zāles grābšanā.
Skolēni veiks arī ielu plāksnīšu
reģistrāciju un ietvju uzmērīšanu
un reģistrāciju.
Jāpiebilst, ka Valsts nodarbinātības aģentūra ekonomiskās krīzes
dēļ šogad vispār nepiedāvās skolēniem iespēju strādāt vasarā.
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Iedzīvotāji pilnībā neizprot
Pašvaldības policijas funkcijas
 Sandra Reksce,
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka palīdze sabiedrisko
attiecību un juridiskajos
jautājumos

noskaidrot pārkāpējus, savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus, izskatīt
lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot
tās izskatīšanai pēc piekritības; sadarboties ar vispārējās izglītības iestādēm un
pirmsskolas izglītības iestādēm, valsts un
pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām
organizācijām (Izglītības pārvaldi, valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem,
bāriņtiesu, Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldi, Sociālo lietu pārvaldi
un citām iestādēm).

Arvien biežāk iedzīvotāju vidū
tiek dzirdēts un secināms no
saņemtajiem izsaukumiem
Jelgavas Pašvaldības policijā
(JPP), ka Jelgavas iedzīvotāji
pilnībā neizprot JPP funkcijas,
jaucot tās ar Valsts policijas
funkcijām. JPP pamatā ir atsevišķu Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pantu
un Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas
kontrole.
JPP galvenais centrs jeb tā saucamā
sirds ir Operatīvās vadības nodaļa, kuras uzdevumos ietilpst pieņemt
un reģistrēt iesniegumus un informāciju
par administratīvajiem pārkāpumiem un
citiem sabiedriskās kārtības un drošības
pārkāpumiem, reaģēt uz tiem atbilstoši
likumu, citu normatīvo tiesību aktu
prasībām. Gadījumos, kad ienāk ziņa par
to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts
policijas kompetencē, Operatīvās vadības
nodaļa nodrošina nepieciešamo pasākumu
veikšanu tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai,
nekavējoties par to paziņo Jelgavas pilsētas
un rajona Policijas pārvaldei un ārkārtas
gadījumos ziņo JPP priekšniekam. Operatīvās vadības nodaļa operatīvi vada
Pašvaldības policijas dežūrnorīkojumā
esošos JPP patruļpolicijas darbiniekus,
regulāri uztur ar viņiem sakarus, apmainās ar informāciju par operatīvo stāvokli
un nepieciešamības gadījumos manevrē ar
tiem, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību
un drošību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, noteiktajā kārtībā sagatavo
un nodod informāciju pēc piekritības.

Sūdzību un iesniegumu
izskatīšanas grupas pamatuz-

devums ir pieņemt un izskatīt fizisko un
juridisko personu iesniegumus, sūdzības
un priekšlikumus, lietās par saukšanu
pie administratīvās atbildības un savas
kompetences ietvaros pieņemt lēmumus,
sagatavot informatīvos dokumentus, analizēt izskatītās sūdzības un iesniegumus,
gatavot priekšlikumus atklāto pārkāpumu
novēršanai. Saskaņā ar tiesu pieprasījumiem sagatavot materiālus tiesvedības
nodrošināšanai lietās par administratīvo
pārkāpumu faktiem un ar tiem pieņemtajiem lēmumiem. Sūdzību un iesniegumu
izskatīšanas grupa pieņem apmeklētājus
atbilstoši savai dienesta kompetencei.

Satiksmes uzraudzības
nodaļa veic transportlīdzekļu apstā-

šanās un stāvēšanas noteikumu, kā arī
gājēju noteikumu ievērošanas kontroli
Jelgavas pilsētā. Šīs nodaļas darbinieki,
izskatot administratīvos pārkāpumus
par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, bez
transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes
sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu par transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu

Savukārt Pilsētas iecirkņu
grupa kontrolē un nodrošina Jelgavas

Foto: Ivars Veiliņš
pārkāpšanu un uzliek sodu. Šīs pašas
nodaļas darbinieki transportlīdzekli atzīst
par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja: tas atrodas
vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts ilgāk
par astoņām stundām kopš brīža, kad,
vadītājam klāt neesot, par šo pārkāpumu
noformēts administratīvā pārkāpuma
protokols – paziņojums; tas novietots
stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots
ilgāk par pašvaldības noteikto laiku, bet ne
mazāk par 45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa; tas
novietots stāvēšanai uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina
brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa,
un transportlīdzeklim nav veikta valsts
tehniskā apskate. Satiksmes uzraudzības
nodaļa veic Ministru kabineta noteikumu
«Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos» ievērošanas kontroli
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas esošajos publiskajos ūdeņos, nodrošinot
sabiedrisko kārtību uz ūdens, šīs nodaļas
inspektoriem atļauts apturēt atpūtas kuģi
un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt,
ka vadītājs pārkāpis noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;
veikt pārbaudi, ja ir konstatēts, ka kuģošanas līdzeklis vai tā motors izsludināts meklēšanā, vai rodas pamatotas aizdomas, ka
kuģošanas līdzekļa identifikācijas numurs,
motora numurs, reģistrācijas dokumenti
vai personas vadītāja apliecība ir viltota;
atstādināt no atpūtas kuģa vadīšanas
personu, kura ir alkoholisko, narkotisko,
psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu
vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību
samazinošu medikamentu ietekmē vai ir
tādā slimības vai noguruma pakāpē, ka
tas var ietekmēt vadītāja darbspēju un
ūdens satiksmes drošību; atstādināt no
atpūtas kuģa vadīšanas personu, kurai
nav dokumentu, kas apliecina kuģošanas
līdzekļa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē), vai attiecīgā
kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības (ja
tāda ir nepieciešama); aizliegt izmantot
atpūtas kuģi, kas nav tehniskā kārtībā, nav
apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un
glābšanas līdzekļiem, kā arī atpūtas kuģi,

kuru nepieciešams reģistrēt un kuram nav
šim nolūkam paredzētajās vietās norādītas
valsts reģistrācijas numura zīmes vai nosaukums; ja nepieciešams, nogādāt atpūtas
kuģi tuvākajā atpūtas kuģiem paredzētajā
piestātnē, ja ir konstatēts, ka kuģošanas
līdzekļa vadītājs nav ievērojis noteikumus
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos. Satiksmes uzraudzības nodaļa
nodrošina informācijas apmaiņu ar Ceļu
satiksmes drošības direkciju par konstatētajiem un reģistrētajiem transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanas gadījumiem, kā arī, sadarbojoties ar citām JPP struktūrvienībām,
sniedz nepieciešamo atbalstu to darbībā.

Patruļpolicijas nodaļa

novērš un pārtrauc sabiedriskās kārtības
pārkāpumus un citus likumpārkāpumus
Jelgavas pilsētas teritorijā, kontrolē un
nodrošina Jelgavas pašvaldības saistošo
noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, ievērošanu. Nodaļas funkcijās ietilpst fizisko un
juridisko personu iesniegumu un sūdzību
pieņemšana. Patruļpolicijas inspektori,
patrulējot pilsētas teritorijā, nodrošina
sabiedrisko kārtību un drošību; savas kom
petences ietvaros reaģē uz saņemtajiem
izsaukumiem par sabiedriskās kārtības
pārkāpumiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.
Sastāda protokolus par administratīvajiem
pārkāpumiem, likumā paredzētajos gadījumos nogādā JPP vai Jelgavas pilsētas
un rajona Policijas pārvaldē likumpārkāpējus, veicot likumā noteikto pasākumus
administratīvo pārkāpumu lietvedības
nodrošināšanai; likumā paredzētajos
gadījumos nogādā personas medicīniskajā
atskurbtuvē.

Sabiedriskās kārtības un
drošības uzraudzības nodaļa veic sabiedriskās kārtības un drošības

uzraudzību atsevišķos objektos, sniedz
palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu

realizācijā. Uz Jelgavas domes rīkojuma
pamata veic sabiedriskās kārtības un
drošības uzraudzību Jelgavas pašvaldības
objektos, kā arī masu pasākumos. Vieni no
problemātiskākajiem sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības objektiem ir
Jelgavas pašvaldības īres nams Stacijas
ielā 13, Jelgavā, Sociālo lietu pārvaldes
ēka Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā,
un Bērnu sociālās aprūpes centrs Zirgu
ielā 47a, Jelgavā.

pašvaldības saistošo noteikumu, par kuru
pārkāpšanu paredzēta administratīvā
atbildība, ievērošanu, novērš un pārtrauc
sabiedriskās kārtības pārkāpumus un
citus likumpārkāpumus Jelgavas pilsētas
teritorijā. Pilsētas iecirkņu grupas funkcijās ietilpst fizisko un juridisko personu
iesniegumu un sūdzību pieņemšana. Apsekojot pilsētas iecirkņu teritoriju, nodrošina
sabiedrisko kārtību un drošību; savas
kompetences ietvaros izskata saņemtos
iesniegumus par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu un
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem; sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, likumā paredzētajos gadījumos
nogādā JPP vai Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldē likumpārkāpējus, veic
likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai;
likumā paredzētajos gadījumos izsauc
patruļpolicijas darbiniekus, lai nogādātu
personas medicīniskajā atskurbtuvē, un
veic administratīvo pārkāpumu lietvedību
likumā noteiktajā kārtībā un noteiktajos
termiņos.

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas gru- Medicīniskās atskurbtupas pamatuzdevumā ietilpst likumpār- ves galvenais uzdevums ir personu

kāpumu prevencijas darbs ar bērniem, ievietošana medicīniskajā atskurbtuvē
kā sasniegšanai bērnā tiek veidota un līdz to atskurbšanai, sniedzot medicīnisku
nostiprināta sabiedrības interesēm atbils- un citu neatliekamo palīdzību, ja personas
toša vērtību orientācija; bērna orientācija alkohola reibuma stāvoklī zaudējušas spēju patstāvīgi pārvieuz darbu kā vienīgo
Gadījumos, kad iedzīvotājiem radušies
toties vai orientēties
morāli atbalstāmo
jautājumi kādai no Jelgavas Pašvaldības
eksistences līdzekļu policijas struktūrām, lūdzam informēt apkārtējā vidē, kas
iegūšanas un labklā- Jelgavas Pašvaldības policijas Operatīvās var nodarīt kaitējības avotu; bērna vadības nodaļu, kura ikvienam palīdzēs jumu apkārtējiem
orientācija uz ģimeni atrisināt radušos problēmu vai savienos vai sev. Minētās
kā sabiedrības organi- ar atbilstošu amatpersonu, zvanot pa personas tiek nogāzācijas pamatvērtību tālruni 63028550 vai personīgi vēršoties dātas un ievietotas
atskurbšanas telpās
un vienu no sabied- Mazajā ceļā 3, Jelgavā.
– JPP speciāli ierības un indivīda galvenajām vērtībām; bērna orientācija uz kārtotās telpās, kas paredzētas nogādāto
veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvoša- personu turēšanai līdz atskurbšanai, bet
nas objektīvu priekšnosacījumu. Grupas ne ilgāk par 12 stundām. Uz rakstveida
funkcijas ir noskaidrot bērnu prettiesisku pieteikuma pamata var aizturēt, nogādāt
darbību cēloņus un veicinošus apstākļus, un turēt atskurbšanas telpās arī personas,
veikt pasākumus to novēršanai; ņemt kuras atrodas mājoklī alkohola reibuma
profilaktiskajā uzskaitē bērnus, kuri stāvoklī un var nodarīt kaitējumu sev vai
vairāk nekā divas reizes gada laikā izda- apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja
rījuši Administratīvo pārkāpumu kodeksā apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē
paredzētās prettiesiskās darbības, kā arī ar šo personu un ja nav cita pamata tās
vecākus vai personas, kas viņus aizstāj, ja aizturēšanai. Pirms ievietošanas atskurbtie nerūpējas par bērniem vai nepilda au- šanas telpās, atskurbtuves darbinieks
dzināšanas un izglītošanas pienākumus; izdara nogādāto personu apskati – veic
pieņemt un izskatīt savas kompetences alkohola koncentrācijas noteikšanu izietvaros iesniegumus par pārkāpumiem elpotajā gaisā ar alkometru. Apmaksas
bērnu tiesību aizsardzības jomā; nogādāt apmēru par uzturēšanos atskurbšanas
JPP telpās bērnus Bērnu tiesību aiz- telpās un sniegtajiem pakalpojumiem
sardzības likuma 59. pantā noteiktajos nosaka Jelgavas dome. Atskurbšanas
gadījumos un kārtībā, veikt šī likuma 60. telpās ievietotajām personām sastāda
pantā noteiktos pasākumus; novērst un protokolus par izdarītajiem administrapārtraukt administratīvos pārkāpumus, tīvajiem pārkāpumiem.

brīvlaiks
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Tuvojas skolēnu vasaras brīvlaiks, tādēļ gan vecāki, gan paši
bērni arvien vairāk sāk domāt par to, kā aizpildīt brīvo laiku
šajos trijos mēnešos. Lielākie, ja būs iespēja, izvēlēsies pastrādāt
un nopelnīt naudu kādai sen kārotai lietai, taču mazākajiem
noteikti labprātāk patiks atpūta. «Jelgavas Vēstnesis» lasītājus
jau iepazīstināja ar iespējām, ko šajā vasarā piedāvā nometne
«Lediņi», bet šoreiz – informācija par vairākām nometnēm, kas
šajā vasarā norisināsies pilsētas skolās, kristīgajās konfesijās,
radošo domu un darbu centrā «Svētelis» un citviet. Visās nometnēs vēl šobrīd tiek gaidīti pieteikumi.
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Kopā gudrāk, kopā jautrāk
Plānots, ka
šogad deviņu
izglītības
iestāžu vasaras skolās
uzņems
aptuveni 190
sākumskolas
bērnus, kuri
varēs gan radoši strādāt,
gan sportot,
gan kopā ar
nometnes
vadītājiem
doties ekskursijās.
Foto: no
Jelgavas 4.
vidusskolas
arhīva

Radošās darbnīcas
Jelgavas Mākslas skolā
 Ritma Gaidamoviča

Pirmo reizi mākslinieciski
radošas aktivitātes vasarā
pilsētas bērniem piedāvās
Jelgavas Mākslas skola, organizējot atklātās meistardarbnīcas, kas bērnus gaidīs
no 15. līdz 17. jūnijam katru
dienu no pulksten 10. Nodarbībās gaidīti bērni no desmit
gadu vecuma. Pieteikšanās
– līdz 10. jūnijam.
Jelgavas Mākslas skolas direktore Anda Stankeviča informē, ka šis
projekts – atvērtās meistardarbnīcas
– tapis, pateicoties pašvaldības atbalstītam projektam biedrībai «Vizuālās un
lietišķās mākslas pedagogu asociācija»,
tāpēc bērni aktivitātes varēs apmeklēt
bez maksas. «Mūsu projekta mērķis
ir izveidot atklātas radošās darbnīcas
bērniem, kurās viņi var veidot dažādus
darbus, kurus vēlāk eksponēsim izstādē, bet pēc tam – atdosim bērniem,»
stāsta direktore.
Atklātajās meistardarbnīcās var piedalīties bērni no desmit gadu vecuma.
Lai arī nodarbības notiek Mākslas
skolā, tas nenozīmē, ka tajās var pie-

dalīties tikai Mākslas skolas audzēkņi,
šeit var nākt un darboties visi bērni,
kas vēlas radoši strādāt, iepazīties ar
Mākslas skolu un uzzināt ko jaunu.
Atklātajās meistardarbnīcās būs iespēja apgūt jaunas iemaņas un zināšanas
papīrliešanā, gravēšanā un liešanā
ģipsī, linogriešanā (viens no grafikas
veidiem, kur griež linolejā un tad taisa
atspiedumu ar grafikas spiedi), telpisku papīra kompozīciju izgatavošanā,
keramikas formu izgatavošanā neolīta
tehnikā un stikla apgleznošanas tehniku prezentācijā. Ar bērniem radošajās  Ritma Gaidamoviča
nodarbībās strādās Mākslas skolas
pedagoģes Nellija Skujeniece, Ilizane
Bērni vasaru sagaida ar prieGrīnberga un Ilze Emse-Grīnberga.
ku, jo sāksies trīs mēnešu
Bērni katru dienu varēs izvēlēties, kāgarā atpūta, taču vecāki šo
dās darbnīcās strādāt. «Visus darbam
laiku nereti sagaida ar bažām,
nepieciešamos materiālus būsim sagāsatraucoties, kā nodarbināt
dājuši. Piemēram, nesen no Šauļiem
savus bērnus brīvlaikā. Doatvedām nodarbībām paredzēto balto
mājot par bērnu brīvā laika
mālu,» tā A.Stankeviča.
pavadīšanu, arī šogad nu jau
Pieteikties atvērtajām meistardarbdeviņas pilsētas skolas – 1. sanīcām bērni aicināti līdz 10. jūnijam pa
natorijas internātpamatskola,
tālruni 63023768.
Speciālā pamatskola, Speciālā
Pēc nodarbībām Mākslas skolā plāinternātpamatskola, 2., 3. un
nota meistardarbnīcās tapušo darbu
4. pamatskola, 4., 5. un 6.
izstāde, bet pēc tās bērni savu veikumu
vidusskola – aicina uz vasaras
varēs saņemt par piemiņu uz mājām.
skolu sākumskolas vecuma
Radošās darbnīcas ir bez maksas.
bērniem «Kopā gudrāk, kopā

«Lauki – manas mājas»
 Ritma Gaidamoviča

Jau piekto gadu Latvijas
Jauno zemnieku klubs (JZK)
aicina jauniešus uz radošo
nometni «Lauki – manas
mājas». Nometnē gaidīti
skolēni no 7. līdz 9. klasei, ieskaitot jauniešus, kas līdz šā
gada jūnijam būs pabeiguši
6. klasi. Līdz 1. jūnijam skolēniem jānosūta pieteikuma
anketa un izstrādātais radošais mājas darbs. Zemgales
skolēniem nometne notiks
no 25. līdz 30. jūlijam.
JZK informē, ka tradicionālās nometnes mērķis ir izprast uzņēmējdarbības,
lauksaimniecības un jauniešu lomu
Latvijas lauku attīstībā. Nometnes laikā
tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar
uzņēmējdarbības dažādību laukos, radīt
reālas idejas lauku izaugsmei, pētīt un
izzināt iespējas lauku attīstībai, modelēt
pašiem savas lauku saimniecības, uzzināt par izglītības un karjeras iespējām
laukos, spēļu veidā apgūt finanšu un
ekonomikas pamatus, kā arī atklāt jaunus un attīstīt jau esošos talantus dejā,
dziesmā, mākslā un sportā.
Nometnes tiek organizētas katra
reģiona jauniešiem atsevišķi: vidzemniekiem nometne notiks no 26. jūnija

līdz 2. jūlijam, latgaliešiem – no 6. līdz
12. jūlijam, kurzemniekiem – no 17.
līdz 23. jūlijam, bet zemgaliešiem – no
25. līdz 30. jūlijam LLU mācību un
pētījumu saimniecībā «Vecauce».
Jāpiebilst, ka nometnes dalībnieki
tiks izvēlēti konkursa kārtībā, izvērtējot iesūtītās anketas un radošos mājas
darbus, kas jāiesūta līdz 1. jūnijam.
Nometnes «Lauki – manas mājas»
mājas darbs – anketai pielikumā
jāatsūta neliels apraksts – ne vairāk
kā divas lapaspuses par to, ko būtu
nepieciešams mainīt, uzlabot jaunieša
dzīves vietā. Nometnes organizatori
lūdz jauniešus pastāstīt, kā varētu
uzlabot dzīvi līdzcilvēkiem, kaimiņiem
vai citiem iedzīvotājiem, aicinot būt
radošiem.
Aizpildītu pieteikuma anketu un
mājas darbu līdz 1. jūnijam (pasta
zīmogs) sūtīt uz e-pasta adresi: nometnes@gmail.com vai pa pastu: Latvijas
Jauno zemnieku klubs, Dobeles iela
41a, Jelgava, LV – 3001. Pieteikuma
anketu iespējams atrast JZK mājas
lapā www.jzk.lv.
Nometnes dalības maksa ir 20 lati,
un šī summa par nometni būs jāsamaksā pēc apstiprinājuma saņemšanas līdz nometnes sākumam.
Sīkāku informāciju par nometni var
iegūt, zvanot pa tālruni 63027168 vai
26619432.

Nometne «Lauki – manas
mājas» skolēniem ir lieliska
iespēja ne tikai lietderīgi un
atraktīvi pavadīt savu brīvo
laiku, bet arī paviesoties dažādās zemnieku saimniecībās.
Foto: no JZK arhīva

jautrāk». Vecāki par šo iespēju
var interesēties izglītības iestādēs. Vasaras skolas finansē
pašvaldība, tādēļ bērni tās var
apmeklēt bez maksas.

Vasaras skolas šogad sāksies 1. jūnijā
un ilgs divas nedēļas – līdz 12. jūnijam,
iesaistot tajās ap 190 Jelgavas 1. – 4. klašu
skolēnu. Nodarbības norisināsies katru

dienu no pulksten 9 līdz 16.
Vasaras skolās «Kopā gudrāk, kopā jautrāk» var piedalīties minēto skolu audzēkņi,
kuru vecāki līdz vasaras brīvlaikam būs
pieteikušies pie skolas sociālā pedagoga,
aizpildot anketu un iesniegumu. Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Līvija Vilcāne atzīst – ir liels prieks, ka
šajā gadā vasaras skolām pievienojušās
vēl divas pilsētas izglītības iestādes – Speciālā internātpamatskola un 1. sanatorijas
internātpamatskola –, tādējādi vismaz
divu nedēļu garumā arī to audzēkņi tiks
uzraudzīti turpat skolās.
Ar mazajiem ikdienā strādās katras
izglītības iestādes pedagogi – aktivitātēs
iesaistīti arī bērni, kuriem ir pagarinātais
mācību gads, lai nerastos atstumtības
sajūta. L.Vilcāne informē, ka šobrīd
nometnes vadītāji kopā ar pedagogiem
izstrādā vasaras skolas darbības plānu.
Katrai skolai tas būs atšķirīgs, ņemot
vērā vecuma grupas un iespējas. «Skaidrs
gan tas, ka šajā reizē akcents jāliek uz
vietējiem resursiem. Tas nozīmē, ka
mums jāizmanto apskatei tās vietas un
iestādes, kas atrodas tuvumā, jo ekono-

Kristīgās nometnes
 Ritma Gaidamoviča

Piedzīvojumiem, atrakcijām
un radošām nodarbēm bagātas šajā gadā solās būt arī
Vasaras Bībeles skolas Jelgavas kristīgajās konfesijās, kas
Svētās Annas katedrālē notiks
no 6. līdz 12. jūlijam un no 20.
līdz 26. jūlijam, Romas katoļu
katedrālē – no 8. līdz 12. jūnijam, bet Baptistu draudzē – no
29. jūnija līdz 3. jūlijam.
Līdz 1. jūlijam var pieteikties Svētās
Annas katedrāles draudzes rīkotajai Svētdienas skolas Bībeles studijai bērniem
«Draugi uz mūžu», kas norisināsies no 6.
līdz 12. jūlijam. Šī nedēļa paredzēta 5 – 9
gadus veciem bērniem. Savukārt no 20.
līdz 26. jūlijam Bībeles studijā gaidīti 10
– 15 gadus veci skolēni. Svētdienas skolas
vadītāja un nometnes organizatore Sanita
Rēdmane stāsta, ka vasaras nodarbēs
katru nedēļu plānots iesaistīt 40 bērnus,
tātad kopā 80. Nometne sāksies pulksten
9 un ilgs līdz pulksten 17. Pirmajā dienas
daļā bērni piedalīsies Rīta aplī, apspriedīs
dienas jaunumus, piedalīsies nodarbībās
grupās, kur apskatīs kādu no Bībeles
tēmām – šoreiz runa būs par draudzību,
bet pēc pusdienām paredzēts brīvais laiks,
lielā dienas spēle un radošās darbnīcas
baznīcas dārzā. Jāpiebilst, ka nometnē
piedalīsies arī jaunieši no Zviedrijas. Interesēties un pieteikties nometnei var pie
Svētdienas skolas vadītājas S.Rēdmanes
pa tālruni 29723880.
Jelgavas Baptistu draudzes mācītājs
Andris Jūrmalis «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta, ka no 29. jūnija līdz 3. jūlijam

Baptistu draudze rīkos Vasaras Bībeles
skolu bērniem vecumā no septiņiem līdz
17 gadiem. Savukārt pirms tam – 28.
jūnijā pulksten 16 – Baptistu draudze
aicina jelgavniekus uz atrakcijām ģimenei
«Mazos un lielos jautrība vieno!». Bet
29. jūnijā pulksten 9.30 sāksies Vasaras
Bībeles skola «Piedzīvojumu sala», kuras
laikā bērni tiks sadalīti 15 grupās pēc
vecuma. Viņi piedalīsies sporta spēlēs,
kristīgajā mācībā, veidos rokdarbus un
paši gatavos našķus. Bērniem, kuri vecāki par 13 gadiem, būs īpaša programma
kopā ar jauniešiem no ASV. Bet 2. jūlija
vakarā pulksten 18 bērnu vecāki un citi
jelgavnieki aicināti uz koncertu, kurā
nometnes dalībnieki parādīs, ko šajā nedēļā paveikuši. Šajā nometnē paredzēts
nodarbināt aptuveni 120 bērnus katru
dienu. Nometnei nav iepriekš jāpiesakās,
taču sīkāku informāciju var iegūt pa tālruni 26878742 (mācītājs A.Jūrmalis) un
25919530 (nometnes koordinatore Ruta
Majevska).
Vasaras Svētdienas skolas aktivitātes
no 8. līdz 12. jūnijam norisināsies arī katoļu baznīcā, kur tiek gaidīti bērni vecumā
no 7 līdz 14 gadiem. Vasaras skola notiks
katru dienu no pulksten 10 līdz 16, tās
aktivitātes norisināsies Katehēzes centrā
Akadēmijas ielā 14. Katras dienas rīta
pusē bērniem notiks garīgās nodarbības,
pulksten 12 baznīcā būs Svētā mise,
bet pēcpusdienā bērni darbosies radoši.
Plānots, ka šeit uzņems 80 dalībniekus.
Vecāki savus bērnus var pieteikt, zvanot
pa tālruni 63081601 (Svētdienas skolas
direktore Marija Ruščaka).
Nometnes plānotas bez maksas, izņemot katoļu baznīcā, kur situācija tiks
skatīta pēc ģimenes iespējām.

miskās situācijas dēļ nevaram atļauties
braukt kaut kur tālu,» tā L.Vilcāne. Taču
zināms, ka bērniem vasaras skolā būs
iespēja radoši strādāt, kaut ko veidojot,
līmējot, zīmējot, gatavojot, apgleznojot.
Protams, iekļauti arī muzeju apmeklējumi, kultūrvēsturisko vietu apskate,
pastaigas pa dabas takām un citām
interesantām vietām mūsu pilsētā un
rajonā. Akcentētas tiks arī sportiskās
aktivitātes, lai rūpētos par bērnu fizisko
sagatavotību un veselību.
L.Vilcāne stāsta, ka sadarbībā ar Valsts
policiju vasaras skolu laikā tiks rīkotas
drošības dienas. Tajās inspektori bērniem
atgādinās par drošību uz ceļa, satiksmes
noteikumiem un informēs sākumskolēnus par citiem ar drošību saistītiem noteikumiem. Bērniem šo nedēļu laikā būs
arī iespēja apmeklēt Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Jelgavas nodaļu un
ugunsdzēsēju muzeju.
Jāpiebilst, ka vēl šodien, 21. maijā, no
pulksten 15 līdz 19 vecāki savu bērnu var
pieteikt nometnei «Lediņos». Maksa par
šo nometni – seši lati dienā. Tā sāksies 1.
jūnijā un ilgs līdz 28. augustam. Šā gada
tēma – ««Lediņi» – pasakas.lv».

Brīvlaiks
«Svētelī»

 Ritma Gaidamoviča

Bērnus vasarā gaidīs arī radošo
domu un darbu centrs «Svētelis», kur no 1. līdz 12. jūnijam
notiks nometne Jelgavā, bet
pēc Līgo svētkiem bērni dosies
izbraukumā. Savukārt jūlijā un
augustā «Svēteļa» dalībnieki
labprāt uzņems un pieskatīs
bērnus, kurus vecākiem nav
kur atstāt.
«Svēteļa» vadītāja Ingrīda Lisovska
informē, ka nometne centrā sāksies 1.
jūnijā un noslēgsies 12. jūnijā. «Tieši
pirmajā nometnes dienā pulksten 15
visus interesentus aicinām uz nometnes un labdarības virtuves atklāšanu,»
stāsta I.Lisovska. Pirmās divas vasaras
nedēļas nometnes vadītāja kopā ar bērniem iecerējusi pavadīt tepat Jelgavā,
taču pēc Līgo svētkiem bērniem kopā
ar centra vadītāju būs iespēja doties
izbraukuma nometnē. I.Lisovska informē, ka šobrīd vēl ir brīvas vietas
un nometnei var pieteikties pa tālruni
29137168. Nometnes maksa par dienu
– pieci lati.
Taču jūlijā un augustā «Svētelis» katru
dienu no pulksten 8 līdz 17 gatavs nodrošināt bērnu pieskatīšanu, kamēr vecāki
aizņemti ikdienas gaitās. Šeit bērniem būs
iespēja radoši izpausties nodarbībās, ko
pasniedz centrā, kā arī pastrādāt. Bērniem
tiks nodrošinātas arī pusdienas.
«Svētelis» vasaras mēnešos gatavs
pie sevis uz laiku izmitināt arī mazos
mājdzīvniekus, ja kāda ģimene dodas
izbraukumā un viņiem nav kur atstāt
savu mīluli.
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pašvaldību vēlēšanas

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, cik atbildīgi partijas veidojušas savus deputātu kandidātu sarakstus.
Tieši partiju saraksti parāda tās attieksmi pret vēlētāju: deputātu kandidāti
– kā pirmais, tā pēdējais – kopā rada priekšstatu par partiju un nosaka visa
saraksta kvalitāti. Tas ļauj secināt, vai konkrētais politiskais spēks paļaujas
tikai uz vienu vilcēju – saraksta līderi – vai piedāvā spēcīgu komandu, kas ir
gatava strādāt un izprot pašvaldības darbu.
Tieši tāpēc piedāvājam lasītājiem iepazīties ar visu 11 Jelgavas domes vēlēšanām pieteikto partiju deputātu kandidātiem, kas noslēdz sarakstus. Nelielajā
ekspresintervijā ne viens vien no šiem kandidātiem uzsvēra – ņemot vērā, ka
sarakstā ir pēdējais, uz iekļūšanu domē nemaz necerot, tāpēc arī šobrīd īstas
skaidrības par savu ieguldījumu un domes darbu nemaz neesot. Savukārt
citi, neraugoties uz to, ka nav saraksta līderi, atbildīgi uztver kandidēšanu
pašvaldību vēlēšanās un tajās startē ar skaidriem mērķiem un vīzijām.
Vērtēt kandidātus atliek vien pašiem vēlētājiem.
Katram deputātu kandidātam «Jelgavas Vēstnesis» uzdeva trīs identiskus
jautājumus.
Vilis Ļevčenoks,
Zaļo un Zemnieku savienība
Jelgavas pašvaldības
izpilddirektora vietnieks,
izglītība – augstākā

redze jau saistīta ar pašvaldības darbu, es kā pašvaldības izpilddirektora
vietnieks jau astoņus gadus pārzinu šo
darbu un šīs zināšanas likšu lietā, arī
kļūstot par deputātu. Turklāt pašlaik
kā izpilddirektora vietnieks iesaistos
Kādu ieguldījumu jūs esat ga- visu lēmumprojektu sagatavošanā, ko
tavs sniegt pilsētai, iekļūstot domes sēdēs izskata deputāti, tādēļ ir
Jelgavas domē?
pilnībā zināma šī darba specifika.»
«Es esmu darītājs. Pašlaik manā
pārziņā ir jautājumi, kas skar komuKādi ir deputāta pienākumi?
nālo saimniecību pilsētā, tādēļ savas
«Piedalīties dažādu Jelgavas iedzīvozināšanas un darbu arī turpmāk vel- tājiem svarīgu jautājumu risināšanā,
tīšu pirmām kārtām komunālo jautā- ņemot vērā funkcijas, kas jāveic pašvaljumu risināšanai – Eiropas Savienības dībai; aktīvi risināt jautājumus, kas ir
un valsts finansējuma piesaistīšana aktuāli jelgavniekiem; atbalstīt iedzīpilsētas ielām, rotaļu laukumiem, ve- votājiem svarīgu lēmumu pieņemšanu;
loceliņiem un māju siltināšanai.»
tikties ar jelgavniekiem – uzklausīt
viņu vēlmes un izskatīšanai domē virzīt
Kā deputāta darbā noderēs jūsu jautājumus, aizstāvot iedzīvotāju intelīdzšinējās zināšanas?
reses. Galvenais, pieņemot lēmumus, ir
«Mana līdzšinējā profesionālā pie- domāt un darīt saimnieciski.»
Aldis Feldmanis,
Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
Jelgavas brigādes
komandieris,
izglītība – augstākā
Kādu ieguldījumu jūs esat gatavs
sniegt pilsētai, iekļūstot Jelgavas
domē?
«Strādāt pie pilsētai aktuāliem jautājumiem, akcentējot arī man tuvo tēmu
par Jelgavas iedzīvotāju drošību visos
aspektos. Šī tēma man ir daudz maz
pazīstama – ja man tiktu dota tāda iespēja, varētu strādāt pie šiem drošības
jautājumiem sadarbībā ar visiem atbildīgajiem dienestiem, izvērtējot stacijas
drošību, drošību uz ielām, ugunsdrošību, satiksmi un visu pārējo.»

varu arī izmantot domē, saimnieciskā
darbībā. Vai deputātam jābūt uzņēmējam? Obligāti visiem varbūt nē, bet
vairākiem. Saimniekam gan jābūt – ja
mēs runāsim tikai par morāliem un
ideāliem, tad nekas nenotiks. Šā brīža
krīzes situācijā ir īpaši padomāt par
Kādu ieguldījumu jūs esat saimnieciskām lietām.»
gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot
Jelgavas domē?
Kādi ir deputāta pienākumi?
«Gribu vairāk uzmanības piesaistīt
«... (runā krieviski)... deputāts ir
ceļu satiksmes uzlabojumiem – pār- saite starp pilsētniekiem un institūdalīt Jelgavas budžetu tā, lai ceļiem cijām. Deputāti pieņem lēmumus ar
labāk. Es tagad nevaru precīzi pateikt savu balsi. Nobalsot un informēt ieto, no kā naudu ņemt ceļiem, jo nezi- dzīvotājus, kas notiek domē. Lai būtu
nu, kā budžets īsti veidojas. Tāpat es atgriezeniskā saite. Kā informēt? Nu,
interesēšos, lai Jelgavā informācija tas cilvēku loks, kas nāk pie manis un
ir pieejama ne tikai latviešu, bet arī uzdod jautājumus, arī sabiedriskās orkrievu valodā.»
ganizācijas, ar kurām mums ir saites...
Nereāli ir izklausīt visus. Es gribu un
Kā deputāta darbā noderēs varu atbildēt par to cilvēku loku, kas
jūsu līdzšinējās zināšanas?
mani ievēl. Nereāli ir ar visiem atrast
«Pašam man ir savs uzņēmums atgriezenisko saiti un aizstāvēt viņu in– esmu pārliecināts, ka savas iemaņas tereses. No sākuma vajag iepazīties.»

Kristīna Bajeva,
«Par dzimteni!»
Darba vietas nav,
izglītība – pamata
Partijas kandidāts kategoriski atteicās no jebkādu atbilžu sniegšanas uz
«Jelgavas Vēstneša» jautājumiem.

Oskars Kozinda,
«Jaunais laiks»
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
Veterinārmedicīnas
fakultātes Klīniskā
institūta viesdocents,
izglītība – augstākā
Kādu ieguldījumu jūs esat
gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot
Jelgavas domē?
«Par konkrētām lietām pašlaik
vēl ir grūti spriest, taču mans ieguldījums neapšaubāmi būs izglītības
jomā. Ņemot vērā, ka strādāju
augstskolā un mans darbs ir saistīts
ar studentu apmācību, iekļūstot
Jelgavas domē, noteikti strādāšu,
lai veicinātu izglītības attīstību
pilsētā.»

«Pirmkārt jau noderēs tās zināšanas, ko esmu ieguvis, vienu sasaukumu strādājot kā deputāts Jelgavas rajona Elejas pagastā. Tas, ko tur esmu
iemācījies, noteikti būs liekams lietā,
arī strādājot Jelgavas domē. Tāpat
noteikti noderēs arī manas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbā
iegūtās zināšanas un pieredze.»

Kādi ir deputāta pienākumi?
«Lai atsvaidzinātu atmiņā deputātu pienākumus, var paņemt, ja es
nemaldos, Ministru kabineta noteikumus – tur viss ir uzrakstīts. Ne
reizi vien jau esmu tos pārlasījis un
nepieciešamības gadījumā arī izkopējis
vajadzīgos punktus, lai nostiprinātu
savas zināšanas šajā jomā. Arī Elejā,
strādājot par domes deputātu, esmu
ar to iepazinies, tāpēc domāju, ka var
teikt – deputāta pienākumi man ir
skaidri. Zinu gan par sēdēm, gan par
Kā deputāta darbā noderēs jūsu balsojumiem un pārējiem pienākulīdzšinējās zināšanas?
miem. Tā kā priekšstats man ir.»

Sergejs Stoļarovs,
«PCTVL – Par cilvēka
tiesībām vienotā Latvijā»
SIA «Coffe Grand»
valdes priekšsēdētājs,
izglītība – vidējā

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs

Kā deputāta darbā noderēs
jūsu līdzšinējās zināšanas?
«Mana līdzšinējā pieredze saistīta ar darbu Veterinārmedicīnas
fakultātē, studentu apmācību, un,
kļūstot par deputātu, izmantošu
visas šajā darbā gūtās zināšanas
un iemaņas.»

mi?
«Ir deputātu pienākumu sa raksts, kuram jāpieskaņojas, un
tie arī jāpilda. Taču būtiskākais ir
censties strādāt sabiedrības labā,
lai uzlabotu dzīves kvalitāti kopumā – gan izglītību, gan materiālo
nodrošinājumu, gan atbalstītu bezKādi ir deputāta pienāku- darbniekus, gan arī citās jomās.»
Juris Putins, «LPP/LC»
SIA «Olimpic casino
Latvia» spēļu automātu
kazino vadītājs,
izglītība – augstākā

Kādu ieguldījumu jūs esat
gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot Jelgavas domē?
«Tā, nu pirmām kārtām jau man
ir maģistra grāds uzņēmējdarbībā
un ekonomikā, kā arī pieredze
strādāšanā starptautiskā uzņēmumā. Es joprojām strādāju, un
mana pieredze aug. Tas, par ko
es iestātos, būdams deputāts, ir
sporta attīstība, uzņēmējdarbības
atbalsts, ārvalstu investoru piesaiste, jo mums ir Biznesa parki,
kuri netiek pilnā jaudā noslogoti.
Tas viss palīdzētu radīt jaunas
darba vietas.»
Kā deputāta darbā noderēs
jūsu līdzšinējās zināšanas?
«Mana pieredze, vadot spēļu zāli
un kazino, noteikti palīdzētu deputātu darbā – jūs noteikti zināt,
ka kazino ir stingra kārtība un te
nevar vadīt vienkārši tāpat, un
te ir par visu jābūt atbildīgam,
un tas pats attieksies uz domes
darbu. Jābūt saimniekam. Tāpat
tas ir domē. Manuprāt, šādu īstu
saimnieku valdībā mums pietrūkst
visā valsts mērogā. Savukārt uzņēmējdarbībā atbildība ir ļoti liela
– to esmu iemācījies. Vai mans
darbs nebūs šķērslis, strādājot
domē? Jāsaprot, ka tas ir, kā no
kuras puses skatās, – tad jau arī
alkohola ražotāji un tirgotāji nevarētu nekur iestāties, nevienā
pašvaldībā. Es esmu sociāli aktīvs

iedzīvotājs.»
Kādi ir deputāta pienākumi?
«Nū... deputātu pienākumi ir
tādi... nū... – nu vispārīgi jau. Vadīt pilsētu, attīstīt viņu. Atbalstīt
kaut kādas esošās darbības un tā
tālāk. Tas ir pilsētas galva kopā ar
domes mēru. Man ir priekšstats no
maniem partijas paziņām, kas jau
šobrīd tur strādā, tajā domē. Tās ir
sēdes, kas jāapmeklē un jābalso...
Tas ir papildu darbs. Tas ir vairāk
sabiedrisks darbs – tas nav, kā vadīt uzņēmumu. Vadot uzņēmumu,
es diez vai tiekos ar cilvēkiem, bet
deputātam jāuzklausa viedokļi.
Domes deputātam darbu dod iedzīvotāji. Uzņēmumos tas ir pavisam
savādāk. Jārunā, kas un kā – lietas
jārisina.»

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs

pašvaldību vēlēšanas
Juris Akseņenko,
Tautas partija
IU «Relāda» īpašnieks,
izglītība – augstākā

Mareks Štolcermanis,
«Sabiedrība citai politikai»
Drošas braukšanas poligona
instruktors,
izglītība – vidējā
Kādu ieguldījumu jūs esat
gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot
Jelgavas domē?
«Manā kompetencē būtu jautājumi par sporta dzīvi Jelgavā. Darbojos sporta kompleksā «Rullītis»,
kas saistīts ar tehniskiem sporta
veidiem, un esmu gatavs to ziedot,
lai tikai notiktu sporta attīstība, lai
jaunieši bez samaksas tur varētu
darboties.»
Kā deputāta darbā noderēs
jūsu līdzšinējās zināšanas?
«Strādāju Drošas braukšanas
poligonā par instruktoru – katru
dienu strādāju ar cilvēkiem. Daudz
sanāk runāt, stāstīt, mācīt – tas
«Strādāt tā, lai visi būtu apmieviss noderēs deputāta darbā. Daudz
kas, protams, man vēl jāmācās, īpaši rināti ar deputāta darbu; stabila
pasniegt, runāt, lai visiem viss būtu i e r a š a n ā s u z d o m e s s ē d ē m u n
pasākumiem – ja kaut kur jābūt,
saprotams.»
tad jābūt; jādara viss, lai visi būtu
Kādi ir deputāta pienākumi? apmierināti.»

ikdienā būtiskām lietām.»

Kādu ieguldījumu jūs esat
gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot
Jelgavas domē?
«Mans ieguldījums būtu nesavtīgs
darbs pilsētas labā. Šajā ekonomiskajā situācijā darāmā patiesi ir daudz,
tādēļ netaupīšu spēkus, lai arī šajos
apstākļos paaugstinātu jelgavnieku
dzīves kvalitāti. Viens no svarīgākajiem faktoriem, manuprāt, ir uzņēmējdarbības veicināšana – jārada
visas iespējas, lai veiksmīgi turpinātu
darboties esošie uzņēmumi, kā arī
tiktu dibināti jauni. Savs, kaut arī
pavisam neliels uzņēmums, nākotnē
tomēr sniedz zināmu stabilitāti. Protams, raudzīšu, lai pieņemtie lēmumi
veicinātu pilsētas attīstību kopumā,
īpašu uzmanību pievēršot satiksmes
drošībai, apkures izmaksu samazināšanai un citām katra jelgavnieka

Andris Mazkalniņš,
apvienība «Tēvzemei
un brīvībai/LNNK»,
partija «Visu Latvijai»
SIA «Ģeometrs»
valdes loceklis,
izglītība – augstākā
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Kā deputāta darbā noderēs jūsu
līdzšinējās zināšanas?
«Esmu ieguvis augstāko izglītību
programmā «Reģionālā attīstība un
pārvalde», un, esot deputāts, praksē
varēšu pielietot augstskolā iegūtās
zināšanas, lai pārstāvētu iedzīvotāju
intereses. Nepašaubāmi, būtiska nozīme ir arī praktiskajai pieredzei – man
vienmēr bijis savs bizness, tādēļ ir
diezgan detalizēts priekšstats par visu,
kas skar uzņēmējdarbību. Un tieši
šajā jomā gūto pieredzi izmantošu, lai
uzlabotu ikviena jelgavnieka dzīves
kvalitāti, protams, ņemot vērā ekonomisko situāciju un iespējas.»
Kādi ir deputāta pienākumi?
«Piedalīties domes sēdēs; darboties
komitejās un komisijās, pieņemot iedzīvotāju interesēm atbilstošus lēmumus;
jāizstrādā priekšlikumi pilsētai būtisku
jautājumu risināšanā; jāapstiprina pašvaldības budžets, objektīvi izvērtējot

prioritātes un ekonomiskās iespējas;
jāstrādā, lai maksimāli varētu piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus. Ir jāstrādā saimnieciski.»

mos, kas saistīti ar pilsētas attīstību.»

Kā deputāta darbā noderēs jūsu
līdzšinējās zināšanas?
«Esmu ilgus gadus strādājis Jelgavā,
tādēļ profesionālās zināšanas, darba
pieredze jau līdz šim saistīta ar pilsētas
ikdienu, esmu konsultējis arī pašvaldīKādu ieguldījumu jūs esat bu mērniecības un citos ar mana darba
gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot specifiku saistītos jautājumos.»
Jelgavas domē?
«Mans ieguldījums būtu saistīts ar
Kādi ir deputāta pienākumi?
manām profesionālajām zināšanām
«Ierasties uz domes sēdēm, pieun pieredzi pilsētas attīstībai svarīgās dalīties komiteju darbā, ja tajās tiek
jomās. Piemēram, būvvaldes darbības ievēlēts, kā arī izskatīt visus jautājuuzlabošanā, komunālās saimniecības, mus, kas paredzēti domes sēdes darba
mērniecības lietās un citos jautāju- kārtībā.»

Valentīns Grigorjevs,
«Saskaņas centrs»
SIA «LVZ»
ražošanas direktors,
izglītība – augstākā
Kādu ieguldījumu jūs esat gatavs sniegt pilsētai, iekļūstot
Jelgavas domē?
«Man ir liela prakse komunālajos
jautājumos. Esmu bijis komunālās pārvaldes šefs. Tāpat man ir
liela pieredze pašvaldības darbā
– piecus gadus esmu strādājis
izpildkomitejā un vēlāk arī piecus
gadus domē. Tas, kam es pievērstu
uzmanību, ir dzīvojamais sektors,
pilsētas labiekārtošana, ūdens,
siltums, ielu apgaismojums, atkritumu savākšana.»

Gundars Riekstiņš,
«Pilsoniskā savienība»
SIA «RGI» valdes loceklis,
izglītība – augstākā

mi?
«Kalpot tautai – tas ir pirmais
un galvenais pienākums. Man
k ā d e p u t ā t a m ir j ā s t r ā d ā p ēc
programmas, ko esmu parakstījis. Deputāti izskata sagatavotos
lēmumus – cik viņš ir... kā labāk
pateikt... vai nu pieņemt lēmumu,
vai nē. Ļoti nozīmīga ir budžeta
sastādīšana – pie tā rūpīgi ir
jāpiestrādā un pēc tam precīzi
pēc budžeta jāstrādā. Vēl gribu
piebilst, ka deputāta pienākums
Kādi ir deputāta pienāku- ir aktīvi strādāt komisijās.»

Kā deputāta darbā noderēs
jūsu līdzšinējās zināšanas?
«Man ir divas augstākās izglītības – inženieris būvnieks, un
nesen ieguvu arī augstāko izglītību
kā darba aizsardzības vecākais
speciālists. Noteikti lietderīga
būs arī mana desmit gadu darba
pieredze pašvaldībā. Es zinu visus
jautājumus, ar ko nodarbojas pašvaldība, – lēmumu sagatavošana,
pieņemšana.»

Kā deputāta darbā noderēs jūsu
līdzšinējās zināšanas?
«Jau minētās manas zināšanas un
pieredze palīdzēs, veidojot Jelgavas
tēlu un panākot, lai Jelgava būtu pievilcīga ne tikai ārzemju investoriem,
bet arī cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Jāteic
gan, ka pašlaik neesmu Jelgavas domē,
tādēļ arī nav zināms, kādi resursi
pieejami, jo zināšanas un pieredze ir
viens, taču būtiski ir arī resursi, ko
var atvēlēt šim mērķim.»

Kādu ieguldījumu jūs esat gatavs
sniegt pilsētai, iekļūstot Jelgavas
domē?
«Personīgo – pieredzi, zināšanas.
Man ir pieredze mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, finansēs, uzņēmējdarbībā, iegūta izglītība starptautiskā
augstskolā. Mārketingu un ar šo jomu
saistītos priekšmetus esmu pasniedzis
Kādi ir deputāta pienākumi?
arī augstskolā. Kā prezentēt Jelgavu,
«Darīt visu iespējamo un neiespējakā veidot Jelgavas tēlu – šo jautājumu mo Jelgavas iedzīvotāju labā. Un tieši
risināšanā esmu gatavs sniegt savu tas ir jāpatur prātā, darot konkrētas
ieguldījumu.»
lietas kā deputātam.»

Jelgavas vēlēšanu iecirkņu darba laiki

No 27. maija līdz 5. jūnijam vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar vēlēšanu kārtību un iesniegtajiem partiju sarakstiem,
priekšvēlēšanu programmām pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
No 27. maija līdz 6. jūnija pulksten 12 vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu mājās.

6. jūnijs – vēlēšanu diena.

Iec. Nr. Objekts

Adrese

27.05.2009.

28.05.2009.

29.05.2009.

30.05.2009.

31.05.2009.

01.06.2009.

02.06.2009. 03.06.2009.

04.06.2009. 05.06.2009.

06.06.2009.

189.

JELGAVAS 3. PAMATSKOLA

UZVARAS IELA 10, JELGAVA, LV-3001

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

190.

AĢENTŪRA «KULTŪRA»

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 6,

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

JELGAVA, LV-3001
191.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA

MEIJU CEĻŠ 9, JELGAVA, LV-3007

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

192.

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA

ASPAZIJAS IELA 20, JELGAVA, LV-3001

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

193.

VAKARA MAIŅU VIDUSSKOLA

SKOLOTĀJU IELA 8, JELGAVA, LV-3001

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

194.

JELGAVAS 2. INTERNĀTSKOLA

FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

195.

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

MĀTERA IELA 44, JELGAVA, LV-3001

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

196.

SIA «ZEMGAĻI»

TĒRVETES IELA 91D, JELGAVA, LV-3008

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

197.

SIA «ALVIMA»

LIETUVAS ŠOSEJA 2, JELGAVA, LV-3001

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

198.

MIEZĪTES BIBLIOTĒKA

DOBELES ŠOSEJA 100, JELGAVA, LV-3003

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

199.

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA

AKMEŅU IELA 1, JELGAVA, LV-3004

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

200.

JELGAVAS 1. INTERNĀTSKOLA

INSTITŪTA IELA 1, JELGAVA, LV-3004

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

201.

A/S «JELGAVAS

RUBEŅU CEĻŠ 2, JELGAVA, LV-3002

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

BŪVMATERIĀLU KOMBINĀTS»
202.

JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA

BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00

203.

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA

LOKA MAĢISTRĀLE 29, JELGAVA, LV-3004

15:00-19:00

15:00-19:00

11:00-15:00

8:00-12:00

8:00-12:00

15:00-19:00

8:00-12:00

17:00-20:00

9:00-12:00

10:00-16:00

7:00-22:00
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25. maijs, pirmdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 781.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 88.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5073.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kultūrzīme Jānis Greste».
Dokumentāla filma. 1. un 2.daļa.
11.40 «De facto».*
12.15 «Ielas garumā».*
12.45 «Zvērinātie». Francijas TV seriāls. 2007.g.
13.35 «Cukura nams». LTV iestudējums. 1.sērija.
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 781.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5074.sērija.
17.05 «Starp debesīm un zemi. Augšdaugava».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 115. un 116.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «De facto».*

LTV7
  7.00 NBA play-off spēle.
  9.00 «Zveja» (ar subt.).*
  9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 23.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «SeMS».
13.30 «Dabas taka».*
14.00 NBA play-off spēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 23.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 274.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.40 Latvijas Basketbola līgas fināls. 6.spēle. Tiešraide.
Ja spēle nenotiek, tad:
19.40 «Skats no Ilgu tramvaja». Dokumentāla filma.
20.40 «Dakaras pārvērtību meistari». Dokumentāla filma.
21.40 «100 jūdzes Indijā».*  
22.10 «Atgriezties rītdienā».
ASV seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
22.55 «Tavs auto».  
23.25 «Krējums… saldais».  
23.55 «Anekdošu klubs».*
24.00 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 274.sērija.
0.45 «24 stundas 2». Seriāls. 14.sērija.
1.30 «112 hronika».*

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 7.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Mākoņi virs
Zommerholmas». Vācijas melodrāma.
12.00 «Ražots Latvijā».*
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 45.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 42.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 69.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 38.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 38.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.10 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 7.sērija.
23.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «LNT ziņu Top 10 ».
0.55 «Nordea Rīgas maratons 2009».*
1.55 «Supernatural». ASV seriāls. 21.sērija.
2.45 «Pusnakts rotaļas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
4.20 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 69.sērija.

TV3
  5.00 «Kobra». Seriāls. 40.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 125.sērija.
  6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 106.sērija.
  8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 38.sērija.
  9.30 «Māmiņu klubs». Raidījums.
10.10 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 17.sērija.  

tv programma
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 110.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 346. un 347.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 39.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 16. un 17.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 42.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 18.sērija.
22.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 1.sērija.
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.30 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 1.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
0.50 «Programma Maksimums» (ar subt.).

26. maijs, otrdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 782.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 89.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5074.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.35 «Polārais lidotājs». Dokumentāla filma.
11.30 «Skats no malas».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Vecā jūrnieku ligzda».
Latvijas daudzsēriju drāma. 6.sērija.
14.15 «Latvija var!»*
14.45 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 782.sērija.
15.35 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5075.sērija.
17.05 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 117. un 118.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
22.00 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 15.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Šeit un tagad».
23.40 «100 g kultūras».*
0.10 «Garīgā dimensija».*

LTV7
  7.00 Kontinentālās līgas spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Habarovskas Amur. 2009.g.
  9.00 «Tavs auto».*
  9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 24.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.40 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*  
14.00 Latvijas Basketbola līgas fināls. 6.spēle.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 24.sērija.
16.50 «SeMS».  
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 275.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.25 «112 hronika».  
19.35 «Anekdošu klubs».*  
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 37.sērija.
20.10 «Pūķi Kanāriju salās». Dokumentāla filma.
21.05 «Ceļā ar kameru». *
21.35 «Sporta studija». Tiešraide.
22.20 «Autosporta programma nr.1».  
22.50 «Zebra».*  
23.05 «Anekdošu klubs».*
23.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 275.sērija.
23.55 «24 stundas 2». Seriāls. 15.sērija.
0.40 «112 hronika».*  

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».

  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 8.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Emmas Svensones
mīlestība». Vācijas melodrāma.
12.00 «Kinozvaigznes». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 46.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 43.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 70.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 39.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 39.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 7. un 8.sērija.
23.05 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
0.05 «Ātrā palīdzība 9». ASV seriāls. 21.sērija.
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 22.sērija.
1.45 «Atkailinātā patiesība 2».
Erotiska filma. 1.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.45 «Deksters 2». ASV seriāls. 11.sērija.
3.45 «Projeks A 2».
Ķīnas un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 70.sērija.

TV3
  5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 70.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 126.sērija.
  6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 107.sērija.
  8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 39.sērija.
  9.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 16. un 17.sērija.  
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 6». Seriāls. 18.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 111.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 348. un 349.sērija.
17.15 «Atlantīda» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 40.(noslēguma) sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 18. un 19.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 43.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 6.sērija.
22.55 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988.–2008».
Latvijas dokumentāls seriāls. 5.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 2.sērija.
0.55 «Kobra 6». ASV seriāls. 18.sērija.  
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.*;
SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Izsole» (krievu val.). SMS ar iepazīšanos.

27. maijs, trešdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 783.sērija.  
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 90.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5075.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Dagestāna – zeme virs mākoņiem».
Dokumentāla filma.
11.40 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
12.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls «Aiziet jūriņā!»*
12.45 «Jauna nedēļa».*

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs

13.35 «Līdzās» (ar subt.).*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 783.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5076.sērija.
17.05 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 119. un 120.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
  7.00 Kontinentālās līgas play-off spēle hokejā.
Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo. 2009.g.
  9.00 «Autosporta programma nr.1».*
  9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 25.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.40 «”Pukpuki” – Amazones klaberkastes».
Dokumentāla filma.
12.35 «SeMS».*
13.30 «TV motors».
14.00 Olimpiskais atlases turnīrs basketbolā sievietēm.
Latvija – Senegāla. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 25.sērija.
16.50 «SeMS».  
17.50 «olimpiade.lv»  
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 276.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».  
19.40 Latvijas Basketbola līgas fināls. 7.spēle. Tiešraide.
Ja spēle nenotiek, tad:
19.40 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. Sērija Katastrofa
“Hyatt Regency” viesnīcā ASV, 1981.g.
20.30 «Dagestāna – zeme virs mākoņiem».
Dokumentāla filma.
21.40 «Ātruma cilts».  
22.10 «Nākotnes parks».  
22.40 «”Pukpuki” – Amazones klaberkastes».
Dokumentāla filma.
23.35 «Anekdošu klubs».*
23.40 NBA play-off spēle.*
1.40 «112 hronika».*  

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 27.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 9.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Vasara pie Liljes ezera».
Vācijas melodrāma.
12.00 «Kinozvaigznes». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 47.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 44.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 71.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 40.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 40.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.10 «Dubultnieks». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
0.15 «Draugi 7». ASV seriāls. 22.sērija.
0.45 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 1.sērija.
1.45 «Atkailinātā patiesība 2».
Erotiska filma. 2.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.45 «Roma». ASV, Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
3.40 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 71.sērija.

TV3
  5.00 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 18.sērija.  
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 127.sērija.
  6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 108.sērija.
  8.30 «Atlantīda» (ar subt.). Krievijas seriāls. 40.sērija.
  9.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Seriāls. 18. un 19.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 7». Seriāls. 1.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 112.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 350. un 351.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija;
«Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.

19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Seriāls. 44.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Medību nacionālās īpatnības ziemā» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
23.55 «Jaunās Sasisto lukturu ielas 3» (ar subt.).
Seriāls. 4.sērija.
1.00 «Dubultspēle 4». Seriāls. 7.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.*;
SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Izsole» (krievu val.). SMS ar iepazīšanos.

28. maijs, ceturtdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 784.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 91.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5076.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
13.45 «Vertikāle».*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 784.sērija.
15.30 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5077.sērija.
17.05 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 121. un 122.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Abi labi».
21.50 «Grejas anatomija 3».
Daudzsēriju mākslas filma. 60.sērija
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.
  9.00 «Ātruma cilts».*
  9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 26.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.20 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.40 «Pūķi Kanāriju salās». Dokumentāla filma.
12.35 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*  
13.30 «Nākotnes parks».*  
14.00 Olimpiskais atlases turnīrs basketbolā sievietēm.
Latvija – Japāna. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 26.sērija.
16.50 «SeMS».  
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). seriāls. 277.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».  
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 38.sērija.
20.10 «Populisti». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.*
21.35 «Uz meža takas».  
22.05 «Siseņu mākoņi». Trilleris.
23.35 «Anekdošu klubs».*
23.40 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 277.sērija.
0.25 «112 hronika».*  

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 28.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 10.sērija.
10.00 «I.Lindstrēmas kolekcija. Vikerbijā uz mūžu».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Kinozvaigznes». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

tv programma

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 48.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 45.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 72.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 41.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 41.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Krasina aizstāvība 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.10 «72 metri» (ar subt.). Krievijas drāma. 2003.g.
0.25 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
1.20 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 244. un 245.sērija.
2.15 «Atkailinātā patiesība 2». Erotiska filma. 3.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Dubultnieks». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 72.sērija.

TV3
  5.00 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 20.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 128.sērija.
  6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 109.sērija.
  8.30 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
  9.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija;
«Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 7». Seriāls. 2.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 5». ASV seriāls. 25.sērija;
«Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 1.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 113.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 352. un 353.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 2.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 2. un 3.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 45.sērija.
21.00 «Kobra 13». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Epicentrs». ASV katastrofu filma.
23.40 «Lasvegasa 2». Seriāls. 6.sērija.
0.40 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22.00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.*;
SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Izsole» (krievu val.). SMS ar iepazīšanos.

29. maijs, piektdiena
LTV1
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 785.sērija.
  9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 92.sērija.
  9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5077.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.35 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 785.sērija.
15.30 «Mans mazais».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5078.sērija.

17.05 Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 123. un 124.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Nančerova». Vācijas un
Lielbritānijas romantiska drāma. 1.sērija.
Ap 23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Nančerova». Filmas turpinājums.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā. 2006.g.
  9.00 «Uz meža takas».*
  9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 27.sērija.
10.50 «Anekdošu klubs».
11.00 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»  
11.20 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.40 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla
filma. 21.sērija Sprādzieni Bali, 2002.g.
12.30 «SeMS».*
13.30 «NBA spēļu apskats».
14.00 Olimpiskais atlases turnīrs basketbolā sievietēm.
Latvija – Angola. 2008.g.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 27.sērija.
16.50 «SeMS».  
18.10 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 278.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».  
19.35 «Anekdošu klubs».*
19.40 «Akvanauti». Seriāls. 39.sērija.
20.10 «Mutanti X». Seriāls. 4.sērija Mīlestība ir akla.
20.55 «Ēnas zona».*
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Noziedzīgais instinkts. Slepkava – klejojošā
dvēsele». Kanādas drāma.
23.25 «Anekdošu klubs».*
23.30 «Muhtars atgriežas (ar subt.). Seriāls. 278.sērija.
0.15 «112 hronika».*  
0.25 «NBA spēļu apskats».*

LNT
  6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
  6.30 «Billijs un Mendija».
ASV animācijas seriāls. 29.sērija.
  7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
  8.40 «Degpunktā».*
  9.05 «Amulets». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Viņpus okeānam». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Kinozvaigznes». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
12.30 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.45 «TV veikala skatlogs».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 49.sērija.
15.15 «Gļēvais suns Drosminieks».
ASV animācijas seriāls. 46.sērija.
15.40 «Mīla pie Gardas ezera». Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 73.sērija.
17.35 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 42.sērija.
17.55 «LNT ziņas sešos».
18.02 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 42.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.10 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.45 «Guļošā vārdnīca». ASV laikmeta drāma. 2003.g.
23.50 «Deivida Geila slepenā dzīve».
Lielbritānija, ASV un Vācijas krimināldrāma.
2.10 «Atkailinātā patiesība 2».
Erotiska filma. 4.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.10 «72 metri» (ar subt.). Krievijas drāma. 2003.g.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 73.sērija.

TV3
  5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 71.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 129.sērija.
  6.40 Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.00 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 110.sērija.
  8.30 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 2.sērija.
  9.30 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.40 «Noziegumam pa pēdām 9». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.40 «Kobra 7». Seriāls. 3.sērija.
13.45 «Avatārs. Leģenda par Āngu».
Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.10 «Precējies. Ir bērni 6». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 114.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 354. un 355.sērija.
17.15 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir...» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 3.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 4. un 5.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Māsas kurpēs».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
23.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.15 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 25.sērija.
1.40 «Strupceļā». ASV kriminālkomēdija. 1997.g.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).

Kristīgais raidījums.
  7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  7.45 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
  8.00 «Izsole» (krievu val.).
  8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
  9.00 «Televeikala skatlogs».
  9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
12.15 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.25 «Izsole» (krievu val.).
13.45 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «XX gadsimta kari Latvijā» (ar subt.).
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Laikmeta anekdotes: Ļenins – Staļins» (ar subt.).
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
1.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.*;
SMS ar iepazīšanos.
1.45 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.

30. maijs, sestdiena
LTV1
  7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.
  8.25 «Zaļais īpašums».
  8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 30.sērija.
  9.00 «Kas te? Es te!»  
  9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 45.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 R.Pilčeres filmu kolekcija. «Nančerova».
Vācijas romantiska drāma. 1.sērija.
12.45 «Eirovīzijas dziesmu konkurss 2009». Fināls.*
16.05 «Neprāta cena». LTV seriāls. 67.sērija.
16.35 «Vides fakti».
17.05 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Ielas garumā».
18.55 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas ironiska melodrāma. 1975.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 Reinis un Matīss Kaudzītes. «Mērnieku laiki».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
2008.gada ieraksts.
0.20 Nakts ziņas.

LTV7
  7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
  8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
  8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
  9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
  9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
  9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.
13.25 «Rādi klasi!» «ZZ» meistarsacīkstes. Pusfināls.
13.55 «Krējums… saldais».*  
14.25 Žurnāla Forbes pelnošāko slavenību simtnieks.
Dokumentāla filma.
15.55 «Noslēpumu un mīlestības laiks».
Francijas biogrāfiska filma. 2007.g. 1.sērija.
17.30 «Populisti». Dokumentāla filma.
18.25 «Zilās asinis». Mākslas filma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Ko iesākt ar Braienu 2?» Seriāls. 16.sērija.
21.15 «1000 jūdzes Indijā».
21.45 «Cerība uzvarai». ASV biogrāfiska drāma. 2005.g.
0.10 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 13.sērija.
0.55 «Bikini meitenes». Seriāls. 10.sērija.
1.25 «Emanuēla. Seksa sarunas».

LNT
  5.55 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 15.sērija.
  6.45 «TV veikala skatlogs».
  7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 4.sērija.
  7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 8.sērija.
  8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 8.sērija.
  8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
  9.00 «Rīta mikslis».
  9.30 «Sapnis vasaras naktī».
Spānijas animācijas filma bērniem.
11.30 «Stila policija».
12.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
13.00 «Mācība Tinglas kundzei». ASV melnā komēdija.
15.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
15.35 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.50 «Sekojot intuīcijai». Francijas kriminālfilma.
18.00 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas seriāls.
43.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.10 «Sapņu līgava». Realitātes šovs. 9.sērija.
22.10 «Gaidīšana». ASV komēdija. 2005.g.
0.05 «Airisa». Lielbritānijas un ASV biogrāfiska
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laikmeta drāma.
1.50 «Atkailinātā patiesība 2». Erotiska filma. 5.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Guļošā vārdnīca». ASV laikmeta drāma. 2003.g.
4.45 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.

TV3
  5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 72.sērija.
  5.50 «Elisondo ģimenes noslēpums». Seriāls. 130.sērija.
  6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
  8.20 «H2O». Seriāls. 44.sērija.
  8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 11».
  9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 42. un 43.sērija.
12.00 «Merlins, varenais burvis».
Lielbritānijas seriāls. 13.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Humora šovs. 50.sērija.
15.10 «Māsas kurpēs».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
17.55 «Bēthovens 4». ASV ģimenes komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Līgavas tēvs 2». ASV ģimenes komēdija.
22.25 «Kaut kas līdzīgs dzīvei».
ASV un Vācijas romantiska komēdija.
0.30 «Slepkavība fortā». ASV kriminālfilma. 2005.g.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Nebaidies, es esmu līdzās» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 1981.g.
16.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
16.30 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
18.30 « Laikmeta anekdotes: Ļenins – Staļins» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
22.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Mis TV 2009» (krievu val.).
Latvijas konkurss; «SMS ar iepazīšanos».
0.50 «Dāvida šovs».*; «SMS ar iepazīšanos».

31. maijs, svētdiena
LTV 1
  8.10 «Garīgā dimensija».
  8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 31.sērija.
  9.00 «Kas te? Es te!»  
  9.30 «Juniors TV».
10.00 «Mans mazais».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 5. un 6.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Pareizticīgo Kristus
Piedzimšanas katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 68. un 69.sērija.
16.30 «Ēst ir tavā dabā».
17.00 «Savvaļas kaleidoskops».
Dokumentālu filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.50 «Aculiecinieks. Raimonda skaņa».
19.20 «Aija». Rīgas kinostudijas drāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Henrijs V». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 1989.g.
23.45 Nakts ziņas.
23.50 «Ēst ir tavā dabā».*
0.20 «Zvērinātie». Francijas TV seriāls. 2007.g.

LTV 7
  8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
  8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
  8.50 «Televeikala skatlogs». «Problēmas un risinājumi».
  9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
  9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
  9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «eXperiments». TV spēle skolēniem.*
14.25 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Krievija.*

16.25 «Noslēpumu un mīlestības laiks».
Francijas biogrāfiska filma. 2.sērija.
18.05 «X-stream. Impērija.» Krievijas dokumentāla filma.
18.35 «Šosejas ātrie eņģeļi». Dokumentāla filma.
19.30 «Ceļā ar kameru».
20.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 16.sērija
Iesprostoti grizlilāču valstībā.
20.55 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 16.sērija.
21.45 «Dolmens». Francijas seriāls. 2005.g. 2.sērija.
23.20 «TV motors».*
23.50 «NBA spēļu apskats».*

LNT
  5.45 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 16.sērija.
  6.45 «TV veikala skatlogs».
  7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
  8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 10.sērija.
  8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
  9.00 «Autoziņas».
  9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».  
10.45 «Mīlu nevar nopirkt».
ASV romantiska komēdija jauniešiem. 2003.g.
12.45 «Vilku suns. Jaunība» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
13.40 «Melnā Bulta». Vācijas un Itālijas seriāls. 4.sērija.
15.35 «Jaunie Rīgas sargi».
16.20 «Sapņu līgava».* Realitātes šovs. 9.sērija.
17.15 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 4.sērija.
18.15 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 44.sērija.
19.15 «LNT ziņu Top 10».
20.00 «LNT ziņas; Laika ziņas».
20.25 «Sporta ziņas».
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 LNT Ziņu dienesta vēlēšanu diskusiju maratons.
Partiju priekšvēlēšanu kampaņas. Tiešraide.
22.30 «Likuma kalpi». ASV spraiga sižeta filma.
1.00 «Vēstneši». ASV un Kanādas šausmu filma. 2007.g.
2.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 1.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.30 «Gaidīšana». ASV komēdija.
5.15 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 13.sērija.

TV3
  5.00 «Elisondo ģimenes noslēpums».
Seriāls. 131. un 132.sērija.
  6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
  8.15 «H2O». Seriāls. 45.sērija.
  8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
  9.25 «Seši kadri» (ar subt.).
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 44. un 45.sērija.
12.00 «Bēthovens 4». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
13.55 «Kripendorfa cilts». ASV ģimenes komēdija.
15.55 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 17.sērija.
16.50 «Kobra». Seriāls. 41.sērija.
17.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 4.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija». Raidījums. 4.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
19.55 «Nekā personīga». Raidījums.
20.40 «Terminators 3: Mašīnu sacelšanās».
ASV, Lielbritānijas un Vācijas spraiga sižeta
piedzīvojumu filma.
22.40 «Sapnis par ātrumu». Jaunzēlandes, ASV, Šveices
un Japānas biogrāfiska piedzīvojumu filma.
1.15 «Reklāmas karalis». Vācijas romantiska komēdija.  
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
  7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
  8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Izsole» (krievu val.).
13.50 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
14.20 «Mis TV 2009» (krievu val.). Latvijas konkurss.
15.30 «Krievijas sensācijas» (krievu val.).
16.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
17.00 «Autoziņas» (ar subt.).
17.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
Ziņas. Nedēļas kopsavilkums.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
22.05 «Programma Maksimums» (ar subt.).
23.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
0.20 «Izsole» (krievu val.); SMS ar iepazīšanos.
0.40 «Dāvida šovs».* SMS ar iepazīšanos.

31. maijā plkst.20.30
kanālā TV5
Krievijas melodrāma

«Ziemas ķirši»
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paziņojumi un sludinājumi

«Pilsētsaimniecības» speciālisti gūst pieredzi
publiskās un privātās partnerības
realizēšanā Oslo
Turpinot Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana
Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanā» aktivitātes, pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālisti devās pieredzes apmaiņas
vizītē uz Oslo Norvēģijā. Tās laikā gūtās zināšanas ļaus pilnveidot kā
aģentūras ikdienas darbu, tā arī veiksmīgāk realizēt publiskās un
privātās partnerības ieviešanu mūsu pilsētā.
Pieredzes apmaiņas vizīte Oslo norisinājās no 11. līdz 13. martam. Uz to
devās pieci «Pilsētsaimniecības» speciālisti – aģentūras direktors Andrejs
Baļčūns, Ielu uzturēšanas – realizācijas nodaļas vadītājs Imants Auders,
projekta «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu
apsaimniekošanā» vadītāja Daina Done, projekta juriste Zaiga Savastjuka,
kā arī projekta vadītājas asistents Gints Reinsons. Vizītes mērķis bija gūt
pieredzi no Norvēģijas speciālistiem par publiskās un privātās partnerības
projektu ieviešanu un realizāciju, akcentējot būtiskākos ieguvumus un
problēmas, kuras var rasties šajā procesā.
«Pilsētsaimniecības» speciālisti tikās ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo
varas iestāžu asociācijas, Oslo Ceļu un transporta aģentūras, kā arī Norvēģijas
Publisko ceļu administrācijas pārstāvjiem. Jau pašlaik no Norvēģijas kolēģiem
aizgūtas vairākas idejas, kā optimizēt Jelgavas ielu apsaimniekošanu gan
ikdienā, gan arī ieviešot publiskās un privātās partnerības modeli.
Par vērtīgu pieredzi «Pilsētsaimniecības» speciālisti atzīst to, kā Oslo
organizēta vissezonas ielu apsaimniekošana. Proti, pilsētas teritorija
sadalīta četrās daļās, un ik gadu viena daļa uzņēmējam tiek nosolīta uz
četriem gadiem, lai tas veiktu vissezonas apsaimniekošanu. Jāpiebilst, ka
Oslo kolēģi «Pilsētsaimniecības» speciālistiem ļāva iepazīties ar specifisko
dokumentāciju, kas noderēs, pilnveidojot pašreizējās ikdienas uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas, darba aprakstus un citus dokumentus, kas
reglamentē darbu veikšanas kārtību un objektu pieņemšanu.
Oslo veiksmīgi tiek īstenoti arī projekti, kas veicina ekonomisku elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismošanā. Proti, no vadības centra iespējams
regulēt katra apgaismes staba izstarotās gaismas intensitāti, kā arī to
ieslēgšanos un izslēgšanos. Arī «Pilsētsaimniecība» pašlaik strādā, lai
līdzīgu kārtību ieviestu mūsu pilsētas ielu apgaismošanā, gādājot, lai
apgaismoti tiktu svarīgākie ielu posmi, tostarp krustojumi un gājēju ietves,
savukārt pārējā ielu apgaismojuma intensitāti piemērotu laika apstākļiem,
piemēram, lietainā laikā nodrošinātu spilgtāku apgaismojumu nekā tad,
ja ziemā ir uzsnidzis un pieturas skaidrs laiks.
Oslo Ceļu un transporta aģentūra «Pilsētsaimniecības» speciālistiem
prezentēja arī sistēmu – interaktīvu pilsētas karti, kurā ikviens iedzīvotājs var atzīmēt, viņuprāt, kritiskos punktus pilsētā, savukārt speciālisti
– reaģēt uz katru atzīmi un nepilnības, ja tādas tiešām fiksētas, novērst.

Jelgavas Bērnu mūzikas skolā sākas audzēkņu
reģistrācija uzņemšanai 2009./2010. mācību gadam
šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle,
		
ģitāras spēle;
Pūšaminstrumentu spēle – flautas, obojas, saksofona, klarnetes,
		
trompete, eifonijas, mežraga, fagota, tubas,
trombona spēle;
Sitaminstrumentu spēle; Kora klase; Mūzikas ābecītes grupā.
Pieteikšanās katru dienu līdz 29. maijam.
Konsultācijas – 1. un 2. jūnijā no pulksten 16 līdz 19.
Muzikālo dotību pārbaude – 4. un 5. jūnijā no pulksten 16 līdz 19.
Tuvākas uzziņas pa telefonu 63020203.

Jelgavas 2. pamatskola aicina 2009./2010. mācību
gada pirmklasnieku vecākus uz sapulci
26. maijā plkst.17.30.
• Mācību procesa organizēšana
• Pirmklasnieka soma
• Skolas psihologa rekomendācijas
Informācija pa tālruni 63021601.

Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšana
2009./2010. mācību gadam
• 1. klasē – no 10 gadu vecuma
• Sagatavošanas klasē – no 7 gadu vecuma
• Interešu izglītības programmā «Datorgrafika» – no 15 gadu vecuma
• Interešu izglītības programmā
«Mazā mākslas studija» – no 6 – 7 gadu vecuma
• Dažādu vecumu jauniešu grupās
Lūdzam ierasties Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2
5. jūnijā plkst.15, 6. jūnijā plkst.10 (līdzi ņemt zīmuļus, dzēšgumiju,
guaša krāsas, otas un A3, A4 formāta loksnes).
Tālrunis 63023768, 63080181.

Realizējot Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto
projektu «Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu
apsaimniekošanā», tiek pilnveidota arī Jelgavas pašvaldības ģeogrāfiskās
informācijas sistēma, kas nākotnē līdzīgu kārtību kā Oslo ļautu ieviest arī
mūsu pilsētā, tādējādi sekmējot pilsētas vides sakārtošanu un kontroli.
Kopumā pēc publiskās un privātās partnerības modeļa Oslo īstenoti četri
vērienīgi projekti – galvenokārt izbūvēti maksas ceļi. Viena šāda projekta
uzsākšana ilgst vidēji 18 mēnešus, un privātais investors objektu apsaimniekošanā iegūst uz 20 – 25 gadiem, attiecīgi pa gadiem atgūstot infrastruktūras
izbūvē, uzlabošanā un apsaimniekošanā ieguldītos līdzekļus.
«Publiskās un privātās partnerības ieviešana Jelgavas pilsētas ielu
apsaimniekošanā» ir Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta
līdzfinansēts projekts, ko realizē Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība». Projekts, kura mērķis ir izstrādāt atbilstošāko Jelgavas
ceļu un ielu apsaimniekošanas modeli, ieviešot mūsu pilsētai piemērotāko
publiskās un privātās partnerības principu, ilgs līdz 2010. gada 31. maijam.
Projekta kopējais budžets ir 400 000 eiro, tostarp 60 000 eiro ir Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.

Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» speciālisti Oslo iepazinās arī
ar līdz šim apjomīgāko projektu, kas tiek realizēts, izmantojot publisko
un privāto partnerību, – apmēram sešus kilometrus garo Bjorvikas
tuneli ar diennakts vidējo automašīnu caurlaidību 100 000, kurš tiek
izbūvēts Oslo fjorda gultnē, lai atbrīvotu platības starp ostu un pilsētu,
kur šobrīd atrodas liels automaģistrāļu tīkls, kas nākotnē plānota kā
rekreācijas zona. Objekts ekspluatācijā tiks nodots 2010. gadā.
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Meklē darbu

Aizsaulē aizgājuši

Vīrietis (34) steidzami meklē darbu.
Ir pieredze darbā ar motorzāģi,
krūmgriezi un celtniecībā. Izskatīšu
arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 26251542.

ANDRIS ŠPAKOVSKIS
(dz. 1945. g.)
VOLDEMĀRS ŠULCS (dz. 1930. g.)
EGONS KREPTOVIČS
(dz. 1928. g.)
EDGARS EKŠTELS (dz. 1952. g.)
RITA KURUŠKO (dz. 1938. g.)
JURIJS ZABELA (dz. 1961. g.)
STEPANS DEORDIJEVS
(dz. 1928. g.)
VIKTORS SLUŽAJEVS
(dz. 1914. g.)
JEĻIZAVETA POROHOVA
(dz. 1930. g.). Izvadīšana 21.05.
plkst.12 Zanderu kapos.

Auklīte (37 gadi) ar darba pieredzi
un rekomendāciju. Var piedāvāt
veca cilvēka aprūpi vai citu darbu.
Tālrunis 25935092.
Jauna sieviete ar pieredzi meklē
sekretāres darbu Jelgavā vai Rīgā.
Ir pieredze reklāmas jomā,
sludinājumu pieņemšanā.
Tālrunis 26399718.

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (Akadēmijas ielā 26)
piedāvājam izmantot LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713, e-pasts: info@jzb.lv

Sports
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Mūsu trenerim – bronza
Jelgavas kluba «Milons» treneris Andris
Vasiļjevs palīdzējis
Ungārijas izlasei izcīnīt lielāko panākumu
sporta vēsturē – Ungārijas izlase Eiropas
čempionātā karatē
izcīnīja vienu bronzas medaļu, divas 5. vietas un vienu 7.
vietu. Bronzas medaļu ieguva ungāru
sieviešu komanda, pārspējot sportistes
no Grieķijas un mājinieces horvātietes.
Diemžēl pie medaļas netika jelgavniekiem
pazīstamais sportists Adams Kovāčs, kurš
tiesnešu negodprātības dēļ zaudēja franču karatistam un palika piektais. Kopumā
Ungārijas izlases sasniegums ir labākais
viņu valsts sporta vēsturē.

Bokseriem panākumi
starptautiskās sacensībās
Boksa kluba «Olimpiskais rings» audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies divos starptautiskos boksa
turnīros. Tradicionālajā boksa turnīrā
Tallinā «Olimpiskais cimds» klubu
pārstāvēja trīs sportisti un visi izcīnīja
godalgotas vietas. Andrejs Makreckis
(līdz 48 kg) un Jānis Rende (līdz 75 kg)
izcīnīja zelta medaļas, bet Raimonds
Paladzis palika trešais (pieaugušo
grupā līdz 60 kg).
Savukārt Aleksandra un Leonīda Purvinsku starptautiskajā boksa turnīrā
Daugavpilī piedalījās pieci bokseri.
Zeltu izcīnīja Artjoms Haņevičs (līdz
48 kg) un Helmuts Lietiņš (līdz 52
kg), bet pie sudraba tika Jānis Plasiņš
(līdz 54 kg).

Soli tuvāk olimpiādei
Jelgavas basketbolistiem joprojām ir
cerības piedalīties
Latvijas Jaunatnes
olimpiādē, kas jūnijā
notiks Valmierā. Viņi
priekšsacīkstēs parādīja teicamu sniegumu un tika 2. kārtā,
pieveicot gan Ogres rajona, gan Bauskas
rajona, gan Dobeles rajona komandas.
Meiteņu komanda zaudēja abām savām
pretiniecēm – Ventspils un Tukuma rajona
basketbolistēm – un 2. priekšsacīkšu kārtai
nekvalificējās.
Olimpiādē nepiedalīsies arī futbolisti. Viņi
priekšsacīkstēs savā apakšgrupā palika
pēdējie, zaudējot gan Tukuma, gan Rīgas
rajona futbolistiem.
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Laboti četri
Jelgavas rekordi
Jelgavas 2009. gada atklātajā čempionātā peldēšanā laboti četri pilsētas
rekordi 15 – 16 gadus veco puišu grupā. Jānis Freimanis uzstādīja jaunus
rekordus divās disciplīnās – 50 m un
100 m brīvajā stilā. Savukārt Aleksandrs
Kapšaņikovs ir ātrākais peldētājs uz
muguras (200 m) un tauriņstilā (50 m).
«Rekordi nemaz tik bieži netiek pārsisti.
Tagad ilgāku laiku bija klusums, tāpēc
esam ļoti priecīgi par šiem panākumiem,» norāda Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas direktore Zelma
Ozoliņa. Jāatzīmē, ka šajās sacensībās
vairāki Jelgavas peldētāji uzrādīja
augstus rezultātus un izpildīja sporta
meistara, sporta meistara kandidāta
un 1. sporta klases normatīvus.

Piemin Aiju Rogu
Jelgavā norisinājās
sporta deju sacensības «Jelgavas vasara», kas rīkotas pēc
trīs gadu pārtraukuma, pieminot Aiju
Rogu. «Iniciatīva par
pasākuma rīkošanu
nāca no Aijas bijušajiem audzēkņiem,
piederīgie to atbalstīja,» tā organizatore Dzintra Zimaiša.
A.Rogas piemiņas kausa un medaļu metus
izstrādāja viņas brālis Uldis Roga, gleznotājs. Sacensībās piedalījās ap 200 pāru
no Latvijas un Lietuvas. Jelgavnieki šoreiz
pie godalgām netika. A.Rogas piemiņas
kausu izcīnīja dejotāji no Rīgas – Artūrs
Freimanis un Agate Labalaika.

Sporta dienā – aktivitātes dažādām
gaumēm
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 23. maijā, pie Jelgavas Sporta halles notiks Jelgavas pilsētas Sporta diena. Tajā
pilsētnieki un pilsētas viesi varēs bez maksas gan sportot,
gan vienkārši atpūsties, tāpēc
ikviens, kuram patīk fiziskas
aktivitātes, aicināts piedalīties, vērot un just līdzi.
Visas dienas garumā būs iespēja piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs,
kurās varēs startēt gan komandā, gan
individuāli. «Sporta dienas dalībnieki
varēs kāpt pa mākslīgo klinšu sienu,
mest šautriņas, spēlēt bruģa bumbas
turnīrā, piedalīties roku cīņās un būt klāt
pirmajās sievu nešanas sacensībās mūsu
pilsētā,» stāsta Sporta servisa centra
pārstāve Elita Trukšāne. Savukārt tie,
kas vairāk vēlas vērot nekā piedalīties,
varēs noskatīties spēkavīru sacensības,
kā arī sekot līdzi mūsu studentu gaitām
25. Baltijas jūras valstu Studentu sporta
spēlēs, kas risināsies Sporta halles telpās. Tāpat būs padomāts par izklaides
iespējām mazākajiem, bet dienas beigās
visus Sporta dienas dalībniekus gaida
loterija.
Lai gan ikviens laipni aicināts izmēģināt savus spēkus jebkurā disciplīnā un

Sporta dienas kalendārs
• Pulksten 10 – kāpšana pa mākslīgo
klinšu sienu.
• Pulksten 10 – bruģa bumbas turnīrs
(reģistrācija no pulksten 9.30).
• No pulksten 10 – 25. Baltijas jūras
valstu Studentu sporta spēles (Jelgavas
Sporta hallē).
• Pulksten 11 – šautriņu mešana mērķī.
• Pulksten 11 – spēkavīru turnīrs «Latvijas spēkavīrs 2009».
• Pulksten 12 – roku cīņas.
• Pulksten 15 – sievu nešanas sacensības.
• Pulksten 16 – loterija.

lielākoties dalībniekiem nav vecuma ierobežojumu, divās disciplīnās dalībnieki
tiks dalīti grupās. Bruģa bumbas turnīrā
tās būs šādas: zēni (dzimuši 1995. gadā
un jaunāki), zēni (dzimuši 1994. gadā
un vecāki), meitenes, ģimeņu grupa un
MIX 2 + 1 (divi vīrieši un viena sieviete).
Savukārt roku cīņās dalībnieki startēs
grupās: jaunieši (10 – 13 gadi), jaunieši
(14 – 17), jaunietes (13 – 17), vīrieši (18
– 60), sievietes (18 un vairāk).
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
Sporta dienas ietvaros notika arī minifutbola turnīrs, kas lielās atsaucības
dēļ tika organizēts atsevišķā dienā.
Sacensību organizators Dainis Kazakēvičs informē, ka šogad mazliet mainīts

1500 studenti no 59 augstskolām
sporto Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

No 21. līdz 24. maijam Jelgavā notiek 25. Baltijas jūras valstu Studentu sporta
spēles jeb SELL spēles. Šī
būs otrā reize, kad tās notiek
Jelgavā. Mūsu pilsētā jau
ieradušies ap 1500 studentu
no 59 augstskolām.
Jelgavā pulcējas studenti no Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Somijas,
Norvēģijas, Krievijas, Itālijas, Vācijas,
Francijas un Slovēnijas. Viņi sacentīsies 11 sporta veidos – galda tenisā,
volejbolā, basketbolā, futbolā, florbolā,
peldēšanā, estētiskajā vingrošanā, džudo, šahā, vieglatlētikā un orientēšanās
sportā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) sportisti piedalīsies
visos, izņemot estētisko vingrošanu.
«Ar aerobiku studenti nodarbojas, bet
vingrotāju, kas varētu piedalīties šāda
līmeņa sacensībās, mums nav,» norāda
LLU Sporta kluba vadītāja Zilvija Poča.
Viņasprāt, mūsu augstskolas studentu stiprās puses ir peldēšana, džudo,
orientēšanās, volejbols un basketbols.
LLU SELL spēlēs ar mainīgiem sasniegumiem piedalās kopš 1998. gada.
Vislabākie rezultāti bijuši tieši peldēšanā, īpaši tad, kad LLU pārstāvēja

olimpieši Agnese Ozoliņa un Guntars
Deičmanis.
Sporta spēles rīko LLU un Latvijas
Augstskolu sporta savienība. Ņemot
vērā, ka jāparūpējas ne tikai par sporta
sacensībām un drošību to laikā, bet arī
par viesu uzņemšanu, paēdināšanu, izmitināšanu un izklaidēšanu, sporta spēļu
organizēšana ir smags darbs. To organizēšanai atbalstu sniedz arī pilsētas dome.
«Visgrūtāk mums ir tieši ar sacensību
vietu nodrošināšanu. Salīdzinot ar 2000.
gadu, kad SELL spēles Jelgavā notika
pirmo reizi, ir mazliet vieglāk, jo varam
izmantot Jelgavas Sporta halli. Tomēr
ir arī savas ēnas puses. Pirms pusotra
gada, kad sākās sarunas par sacensību
organizēšanu Jelgavā, bija plānots, ka
šopavasar pabeigs Zemgales Olimpisko
centru. Diemžēl centrs vēl nav uzcelts,
tādēļ vieglatlētiem sacensības šoreiz notiek Kauguros,» stāsta LLU Sporta kluba
vadītāja. Lai arī ieguldīts daudz darba,
Z.Poča uzsver – galvenais ir iespēja nest
universitātes vārdu pasaulē.
Sacensības sāksies piektdien, 22.
maijā, un atsevišķās disciplīnās turpināsies arī sestdien un svētdien. Svinīgā
spēļu atklāšanas ceremonija notiks
piektdienas vakarā, pulksten 19, pils
pagalmā. Savukārt svētdien, 24. maijā,
pulksten 15.30 Jelgavas Sporta hallē
– sacensību noslēgums.

Sporta dienā
padomāts par
aktivitātēm
dažādām
gaumēm. Būs
gan kāpšana
pa mākslīgo
klinšu sienu,
gan strītbola turnīrs,
gan šautriņu
mešana, gan
roku cīņas,
gan sievu nešanas sacensības.
Foto: JV
sacensību formāts un komandā bijuši
septiņi spēlētāji, nevis trīs, kā līdz šim.
Šogad turnīrā piedalījās 17 komandas,
tas ir, ap 200 sportistu.
Tā kā jaunākajā vecuma grupā komandas nepieteicās, visas piecas jauniešu
komandas (1994. dzimšanas gads un
jaunāki) startēja kopā. Par uzvarētājiem
kļuva komanda «Zodži», kuras sastāvā
spēlēja futbola kluba «Viola» pārstāvji.
Otrajā vietā – komanda «Blusu pavēl-

nieki» jeb Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7.a
klase. Trešie šajā grupā – «Komanda.
lv», kas apvienoja «Violas» un Bērnu un
jaunatnes sporta skolas futbolistus.
Pieaugušo grupā (1993. dzimšanas
gads un vecāki) visas 11 komandas
vispirms izspēlēja priekšsacīkstes trīs
apakšgrupās. Pusfinālā tika katras
apakšgrupas uzvarētāji un vēl viena
komanda – labākā pēc vārtu attiecības.
Finālcīņā Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas

un Jaunsvirlaukas pagasta puišu apvienība «Slow Motion» ar 1:0 uzveica
veterānu «Blici». Tiesa gan – šā brīža
Jelgavas čempioniem telpu futbolā
tik labi negāja, tāpēc jāsamierinās
ar 2. vietu. Trešie – «Jelgava 1», kas
pēcspēles soda sitienu sērijā uzveica
«Miroņus».
Sporta diena Jelgavā notiek jau vairākus gadus un ir kļuvusi par pilsētnieku
iecienītu pasākumu.

Tukumnieki «sabojā» futbola svētkus
 Lauris Daukšte

Svētdien FK «Jelgava», pūtēju
orķestra taurēm skanot, Ozolnieku stadionā atklāja savu
mājas spēļu sezonu. Neredzēti
lielā līdzjutēju pulka priekšā
mūsējie 2. puslaika beigās tomēr izlaida uzvaru no rokām
un nospēlēja neizšķirti – 1:1
– pret viesiem no Tukuma.
Pirms mača Ozolnieku stadionā valdīja
īsta futbola svētku gaisotne, ko īpaši svinīgu padarīja Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju
orķestris un piepildītās tribīnes. Kā vēsta
pēcspēles protokols, sacensības vērot ieradās teju pustūkstotis līdzjutēju.
Atklāšanas ceremonijas gaitā abu vienību kapteiņi (mums – Valērijs Redjko)
valsts himnas pavadībā uzvilka mastā
Latvijas karogu, bet pēc tam klātesošos
uzrunāja pilsētas mērs Andris Rāviņš.
Spēle sākās ar viesu uzbrukumu, ko
mūsu Igoram Lapkovskim izdevās apturēt. Uzreiz pēc tam sekoja mājinieku
zibenīgs pretuzbrukums, kurā pie soda
laukuma līnijas Vugars Askerovs atmeta
bumbu Aivaram Ķerim, taču pussarga
sitienu bloķēja tukumnieku aizsargs.
Turpinājumā iniciatīva piederēja mājiniekiem. Mača rezultātu 11. spēles
minūtē atklāja mūsu pussargs A.Ķeris.
Nākamo desmit minūšu laikā tukumnieki
mača gaitu jau pavērsa savā labā, daudz

pacietīgāk pieturot bumbu un provocējot
mājiniekus uz pārkāpumiem. Tomēr
pirmās 45 minūtes noslēdzās ar mūsējo
minimālu pārsvaru.
2. puslaikā laukumā pamazām sākās
bezkompromisa cīņa par katru kvadrātcentimetru. Mača galvenais tiesnesis
asumus centās noklusināt ar dzeltenajām
kartītēm, kas kopumā tika parādītas 11
reizes. 85. minūtē tukumnieki izpelnījās
brīvsitienu aptuveni 25 metrus no mūsu
soda laukuma. Pēc Nikolaja Kozačuka
sitiena bumba sasniedza vārtu tālo
malu, un arī Šarūns Kazalausks izrādījās
bezspēcīgs – 1:1. Ar šādu rezultātu arī
noslēdzās FK «Jelgava» sezonas pirmā
mājas spēle.
«Bijām gatavi uz sarežģītu spēli. Jau
pirms sezonas bija zināms, ka Tukuma

Foto: Ivars Veiliņš

komanda ir ļoti progresējusi. Atzīšu godīgi
– mēs šovakar nenospēlējām uz uzvaru.
Laukumā bija daudz cīņas, taču maz
futbola. Joprojām viens no galvenajiem
uzdevumiem ir sakārtot komandas spēli,
jo nav pieļaujams, ka, esot vairākumā, izlaižam uzvaru,» tā FK «Jelgava» treneris
Dainis Kazakēvičs.
Nākamā spēle mūsējiem izbraukumā
– 23. maijā ar Valmieras komandu.

Sporta pasākumi
 21. maijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 7.
kārta (Cenās).
 21. līdz 24. maijam – 25. Baltijas
jūras valstu Studentu sporta spēles
jeb SELL spēles.
 23. maijā no pulksten 10 – Jelgavas pilsētas Sporta diena (pie Jelgavas
Sporta halles).
 23. maijā pulksten 12 – «Jelgavas
Jahtkluba» sezonas atklāšanas regate
(Pils salā).
 28. maijā pulksten 16 – orientēšanās kluba «Alnis» sacensības, 8. kārta
(Ložmetējkalnā).
 30. maijā pulksten 13 – 2009.
gada Baltijas un Latvijas čempionāta
posms ūdensmotocikliem, Jelgavas
pils balva 2009 (Pasta salā).
 30. maijā pulksten 12 – Jelgavas
Pilsētas svētku regate (Jahtkluba bāzē,
Pils salā).
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Es lepojos, ka esmu jelgavnieks
Guntis Zemītis, asociētais profesors
biznesa augstskolā «Turība», LU Latvijas Vēstures institūta direktors:
«Jā, es tik tiešām lepojos, ka esmu jelgavnieks. Esmu vēsturnieks, tālab apzinos,
cik šai pilsētai gara un krāšņa vēsture. Kad
biju pusaudzis, ļoti vēlējos, lai varu lepoties
ar Jelgavu, taču tad tā bija pelēka padomju
pilsēta, kura diemžēl neraisīja nekādu lepnumu. Par skaisto man bija stāstījuši tikai
vecāki, par to, ka agrāk Jelgavā pirmajos
stāvos pat logus nevēra ciet ne nakti, ne
dienu, jo te neviens nezaga... Es ļoti priecājos, ka tagad Jelgava kļūst arvien skaistāka.
Man šķiet, ka šobrīd patiesi var lepoties ar
to, ka pilsēta dzīvo, lai arī apkārtējā situācija
nav tā labākā. Taču, neskatoties uz to, katru
brīdi kāds stūrītis tiek sakārtots. Piemēram,
tagad Svētes iela kļuvusi skaista. Man kā
vēsturniekam lielākais prieks, protams, ir
par Jelgavas pili un mūsu «Academia Petrina». Ja vēl savestu kārtībā Jelgavas
Vecpilsētu, tad būtu pavisam jauki. Turklāt es te esmu dzimis, audzis, visa mana
dzimta neatminamās paaudzēs saistīta ar Jelgavu un Zemgali.»

Jelgavas Pilsētas svētku «Pilsēta vieno!»
programma no 25. līdz 31. maijam
Pirmdiena, 25. maijs

 Pulksten 19 – TDA «Jaunība» un vidējās paaudzes deju kolektīva «Rota»
koncerts «Veltām dančus Jelgavai». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

Otrdiena, 26. maijs

 Pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra izrāde «Gudrais zobiņš». Ieeja – ar
ielūgumiem (kultūras namā).
 Pulksten 14 – JRPIC radošās studijas «Seniori Jelgavai» grāmatas prezentācija
(Pieaugušo izglītības centrā).

Trešdiena, 27. maijs

 Pulksten 18 – Valsts un novada mācību olimpiāžu laureātu pieņemšana pie
domes priekšsēdētāja. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).

Ceturtdiena, 28. maijs

 Pulksten 19 – Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas muzikālā programma
«Sapnis par Brodveju». Koncerta režisors – Valdis Lūriņš. Koncerta 1. daļā – «Versijas par Kabīrijas naktīm», 2. daļā – fragmenti no pasaulslaveniem mūzikliem.
Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).

Piektdiena, 29. maijs

 Pulksten 14 – sāk darbu Atrakciju parks (skvērā aiz kultūras nama).
 Pulksten 15 – Edvīna Kalnenieka pasteļu izstādes «Klusā daba» atvēršanas svētki. Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 17 – Pilsētas svētku gājiens: Lielā iela – Uzvaras iela – K.Barona iela.
Gājiena moto – «Pilsēta vieno!».
 Pulksten 18 – Jelgavas novada orķestra «Zelmeri» koncerts. Diriģents Bruno
Jurgenbergs, soliste Inga Bērziņa. Ieeja – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 19 – svētku koncerts Uzvaras parkā. Uzstājas grupa «Marhils un
draugi», solisti Aisha, Ivo Fomins, Dons un citi. Zaļumballē spēlē «Lauku muzikanti». Ieejas maksa – Ls 0,50 (Uzvaras parkā).
 Pulksten 20 – pieņemšana pie domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Pilsētas
augstāko apbalvojumu «Goda zīme» un «Pateicības raksts» pasniegšana. Ieeja
– ar ielūgumiem (kultūras namā).

Sestdiena, 30. maijs

 No pulksten 9 līdz 14 – Amatu diena, kultūras programma, bērnu grimēšanas un radošās darbnīcas (Hercoga Jēkaba laukumā). Atrakciju parks (skvērā
aiz kultūras nama).
 No pulksten 9 līdz 14 – «Swedbank» zemnieku tirdziņš (skvērā aiz kultūras
nama).
 No pulksten 11 līdz 15 – Spēkavīru šovs (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 12 – izstādes «Jelgavas rātsnama stāsts» atklāšana (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 13 – priekšlasījums «Jelgavas rātsnama stāsts» (muzejā).
 Pulksten 14 – lekcija «Jelgavas pilsētas vēsture» un 1901. gada domes vēlēšanas brīvā dabā (muzejā). 30. un 31. maijā muzeja apmeklējums bez maksas.
 Pulksten 16 – amatiermākslas kolektīvu koncerts «Virmo gaisā pavasaris!».
Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 Pulksten 17 – Kabrioletu parāde (Hercoga Jēkaba laukumā).
 Pulksten 17 – Jelgavas Pilsētas svētkiem veltīts garīgās mūzikas koncerts.
Programmā latviešu komponistu sakrālā mūzika un Pētera Barisona Kantāte korim
un solistiem «Brīnumzeme» – veltījums komponista 150. gadadienai. J.Akuratera
dzeja (Svētās Annas katedrālē).
 Pulksten 19 – LNSO pirmo vijoļu grupas koncertmeistara Raimonda Ozola
solokoncerts «Ienāc manā pasaulē». Īpašie viesi – D.Krenberga, V.Pūce un K.Lācis,
N.Matvejevs un S.Vaice. Piedalās mūziķi R.Macats, M.Kalniņš, A.Gudrais, A.Buiķis,
kā arī LNSO stīgu grupa. Lāzeru gaismas scenogrāfija. Biļešu cena – Ls 15; 12;
10; 8; 6 (kultūras namā).
 Pulksten 20 – Normunda Rutuļa un grupas koncerts «Vēlreiz mājās», šova
«Latvijas zelta talanti 2009» uzvarētāju grupas «Drums Clinic» uzstāšanās, Pits
Andersons un grupa «Rockbilly». Biļešu cena – Ls 0,50 (Uzvaras parkā).
 No pulksten 23 līdz 5 – Open Air «Post Land 2009». Piedalās dj Rise («Flying
Mice», LV), Luis Paris («Plastic Fantastic», London, UK), Marius Ivanoff («Club
Global», Litthuania), Mindaugelis («Be Free», Lithuania), GO-GO& more. Ieejas
maksa – Ls 3 (Pasta salā). Biļešu iepriekšpārdošana – www.bilesuparadize.lv.

Svētdiena, 31. maijs

 Pulksten 11 – bērnu un jauniešu centra «Junda» dalībnieku koncerts «Eju
pļavā par puķi ziedēt». Izstādes, radošās darbnīcas (Uzvaras parkā).
 Pulksten 15 – 4. Vienotības velobrauciens. No pulksten 14.30 reģistrēšanās
Raiņa parkā. Starts – pulksten 15. Finišs, atrakcijas, šovs «Dejo ar velosipēdu»
un noslēgums – Uzvaras parkā.

notikumi

Ceturtdiena, 2009. gada 21. maijs

«Pilsēta vieno!»

Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Vēl tikai dažas dienas, un klāt
Pilsētas svētki, kas šajā gadā
ilgs veselu nedēļu – no 25. līdz
31. maijam. Šajā laikā visi kopā
pirmo reizi varēsim izdejoties
zaļumballē, baudīt estrādes
mūziku, bet jaunieši varēs ballēties līdz pat rīta gaismai. Līdz
tam aģentūra «Kultūra» lūdz
kolektīvus radoši gatavoties
Pilsētas svētku gājienam, kas
notiks 29. maijā pulksten 17
un šajā reizē atgriezīsies jau ierastajā maršrutā, noslēdzoties
Hercoga Jēkaba laukumā.

sten 17 sāks virzīties pa Lielo ielu, noslēdzoties Hercoga Jēkaba laukumā. «Mūsu
novērojumi liecina, ka pēc gājiena uzreiz
negribas izklīst, tieši tālab šajā reizē turpat
koncertu sniegs Jelgavas novada orķestris
«Zelmeri», bet pēc tam visi aicināti uz Uzvaras parku, kur notiks estrādes mūzikas
koncerts,» stāsta I.Englande.
Savukārt vakarā Uzvaras parkā – pirmā
zaļumballe, kurā spēlēs šlāgergrupa «Lauku muzikanti». Jāpiebilst, ka koncerts un
balle šajā gadā būs par simbolisku ieejas
maksu – 50 santīmiem.

Muzejā – 1901. gada
pilsētas domes vēlēšanas

Plaša pasākumu programma svētku
nedēļas otrajā pusē iecerēta arī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. Jau piektdien, 29. maijā, notiks
Edvīna Kalnenieka pasteļu izstādes «Klusā daba» atklāšana. Savukārt sestdien
muzejā atklās izstādi «Jelgavas rātsnama
stāsts», kur fotogrāfijās, gleznās un dokumentos būs skatāma Jelgavas rātsnama
vēsture. Šo izstādi vairākus gadus speciāli
svētkiem veidojis muzeja krājuma vadītājs
Andrejs Dābols. Bet, tuvojoties pašvaldību
vēlēšanām, sestdien muzeja darbinieki
jelgavniekus aicina uz 1901. gada Jelgavas domes vēlēšanām brīvā dabā. Muzejs
Jelgavas domes deputātu kandidātus improvizētām 1901. gada domes vēlēšanām
aicina pieteikties līdz 29. maija pulksten
12. Kungi ar domes vēlēšanu noteikumiem
var iepazīties muzejā. Jāpiebilst, ka sestdien un svētdien muzeja apmeklējums būs
bez maksas.

Ņemot vērā veiktās aptaujas rezultātus,
aģentūra «Kultūra», šajā gadā veidojot
Pilsētas svētku programmu, tajā iekļāvusi
vairākus jelgavnieku ierosinājumus, lai
svētki pilntiesīgi atbilstu kopējai devīzei
«Pilsēta vieno!». Jāteic, ka šajā gadā svētki izvērtušies vēl plašāki nekā iepriekš,
jo pirmais koncerts būs jau pirmdienas,
25. maija, vakarā. «Nedēļas sākums ir kā
svētku ieskaņa, un viss sāksies ar koncertu «Veltām dančus Jelgavai»,» stāsta
aģentūras «Kultūra» direktora vietniece
Inta Englande.
Viņa atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi
vēlmi piedalīties svētkos, to kuplinot ar
kādu pasākumu, izteicis arī Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs. Proti,
seniori, kuri jau ilgāku laiku darbojas datorklubiņā, savas zināšanas likuši lietā un
izveidojuši grāmatu, kurā apkopojuši savas
atmiņas par Jelgavu. Grāmatas prezentācija paredzēta tieši Pilsētas svētkos. Tāpat Amatu diena
vienīgi Jelgavā un Rīgā Nacionālais teātris Sestdien, 30. maijā, viss sāksies ar jau tik
rādīs Ditas Lūriņas muzikālo programmu ierasto Amatu dienas tirdziņu. I.Englande
«Sapnis par Brodveju»,
stāsta, ka tā laikā varēs
kurā līdztekus maestro
Jelgavas do- iegādāties dažādas lietas,
Raimondam Paulam un
noder saimniecībā,
mes deputā- kas
11 teātra aktieriem uzpiemēram, keramikas,
stāsies arī jelgavnieks
tu kandidātus ādas, linu izstrādājumus,
Gundars Grasbergs un
dažādus pinumus, rotas,
improvizētām kā arī zivju produkciju,
Raita Ašmaņa bigbends.
sierus.
1 9 0 1 . g a d a kūpinājumus,
Gājiens atgriežas
Kamēr lielie pa tirvecajā maršrutā
domes vēlēša- gu, mazākie laiku vaTradicionālais Pilsētas
pavadīt radošajās
nām aicina pie- rēs
svētku gājiens šajā gadā
darbnīcās. «Mazajiem
atgriezīsies ierastajā
teikties līdz 29. jelgavniekiem tiks dota
maršrutā un noslēgsies
iespēja apgleznot ķermaija pulksten meni ar krāsām,» stāsta
Hercoga Jēkaba laukumā. Tāpat kā visa svētku
Savukārt
12. Kungi ar do- I.Englande.
nedēļa, arī lielais gājiens
mazākumtautību biedaicina ar devīzi «Pilsēta
mes vēlēšanu rības aicinās uz «Amatu
vieno!». «Mēs ceram, ka
kurā varēs iegādānoteikumiem sētu»,
svētki cilvēkus iedvesties biedrību amatnieku
mos būt vienotiem, raisīs
var iepazīties rokdarbus. Viņi sagataidejas. Ikvienam kolektīvojuši arī koncertu.
muzejā.
vam iesaku padomāt par
Bet Hercoga Jēkaba
noformējumu, lai pašiem
laukumā ap pulksten 11
interesanti un arī gājiena vērotāji gūtu Spēkavīru šovā sāks rosīties Latvijas un
baudījumu. Protams, gājienu vērot un kaimiņvalstu spēcīgākie vīri.
atbalstīt tā dalībniekus aicināts ikviens,»
tā I.Englande.
Sadziedāšanās un kopā dejošana
Pulcēšanās svētku gājienam, kā ierasts,
Savukārt sestdienas pēcpusdienā visus
pulksten 16.30 pie bijušā veikala «XL uz kopīgu dziedāšanu un dejošanu konMega» Pulkveža O.Kalpaka ielā, bet pulk- certā «Virmo gaisā pavasaris!» Uzvaras

parkā aicinās pilsētas amatierkolektīvi.
I.Englande stāsta, ka arī šis koncerts atjaunots pēc jelgavnieku ierosinājuma, jo
viņi vēlas ne tikai klausīties, bet arī paši
padejot un uzdziedāt.
Bet pēc kopīgā brīvdabas koncerta svētki
turpināsies Hercoga Jēkaba laukumā, kur
uz Kabrioletu parādi sabrauks apmēram
20 dažādi kabrioleti, kurus varēs ne tikai
apskatīt, bet arī «iemēģināt».
Vakarpusē uz augstas klases koncertu
ar izcilu mākslinieku piedalīšanos aicinās
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
vijoļu grupas koncertmeistars Raimonds
Ozols ar solokoncertu «Ienāc manā pasaulē», kurā līdztekus programmā minētajiem
māksliniekiem uzstāsies arī Niks Matvejevs un Sonora Vaice. Bet pašā vakarā visi
aicināti uz Uzvaras parku, kur klausītājus
ar koncertu «Vēlreiz mājās» priecēs Normunds Rutulis, «Latvijas zelta talantu
2009» šova uzvarētāji «Drums Clinic», Pits
Andersons un grupa «Rockbilly».

Diskonakts jauniešiem

Domājot par tiem, kas vēlas svētkus
baudīt līdz pat rīta gaismai, aģentūra
«Kultūra» sadarbībā ar naktsklubu «Post
club» Pasta salā rīko brīvdabas pasākumu
«Post Land 2009». Šeit jauniešus izklaidēs
ne tikai Latvijas dīdžejs Rise no kluba
«Flying Mice», bet pat dīdžejs no Londonas
kluba «Plastic Fantastic» Luis Paris un divi
lietuviešu pārstāvji, kā arī citi.
Bet svētdien uz koncertu «Eju pļavā par
puķi ziedēt» Uzvaras parkā aicinās bērnu
un jauniešu centra «Junda» audzēkņi.
Parkā būs arī izstādes un atrakcijas.
Savukārt svētku nobeigumā lieli un
mazi jelgavnieki aicināti uz 4. Vienotības
velobraucienu. Reģistrācija – no pulksten
14.30 Raiņa parkā, starts – pulksten 15,
finišs, konkursi, atrakcijas un šovs «Dejo
ar velosipēdu» – Uzvaras parkā.

Pasniegs pilsētas
augstākos apbalvojumus

Pilsētas svētki ir arī laiks, kad tiek
teikts paldies un sumināti pilsētas labākie
skolēni, kas uzrādījuši augstus rezultātus
mācību olimpiādēs, un pieaugušie, kuri
strādājuši tā, lai Jelgava varētu ar viņiem
lepoties.
Šoreiz Jelgavas mērs Andris Rāviņš par
paveikto trešdienas vakarā pateiksies 47
mūsu pilsētas valsts un novada olimpiāžu
uzvarētājiem un 30 viņu skolotājiem, kuri
bērniem palīdzējuši sasniegt uzteicamus
rezultātus.
Pilsētas svētkos pieņemšanā pie
A.Rāviņa tiek pasniegti arī Jelgavas
augstākie apbalvojumi «Goda zīme» un
«Pateicības raksts». Šo balvu saņēmēji vēl
šodien jāapstiprina domes sēdē.
Jau vairākus gadus pašvaldība visiem
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un jaunāko klašu skolēniem Pilsētas
svētkos sarūpē dāvanu – bezmaksas izrādi.
Šoreiz tā būs pavisam jauna, kas tikai
nesen Rīgā piedzīvojusi pirmizrādi, proti,
Latvijas Leļļu teātra viesizrāde «Gudrais
zobiņš». Šādu pašvaldības dāvanu saņems
ap 1000 mazo jelgavnieku.

