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Var nobalsot
par Jelgavas suvenīru
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
1. stāvā apskatāmi
konkursam «Jelgavas
suvenīrs» iesniegtie
darbi. Ikviens var izteikt savu viedokli par
to, kurš tad būtu labākais pilsētas suvenīrs,
– līdz 22. maijam var
nobalsot gan tornī,
gan interneta mājas
lapā www.jelgava.lv,
sadaļā «Aktuāli».
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja Vita
Kindereviča stāsta, ka kopumā
saņemti 30 suvenīri. Klāsts ir
daudzveidīgs – ir gan uz rokas
uzmaucama rotaļlieta Alnītis,
gan apgleznota kaklasaite, gan
spēļmantiņa, gan kokgriezums
«Alnis», gan atslēgas piekariņi
un linu maisiņi ar pilsētas simboliku, gan konfekšu buķete
Jelgavas karoga krāsās, gan
krūzes un sveces, pastkartes,
tējas paliktnis. Viens no oriģi-

nālākajiem darbiem ir studentu
gaiss pudelē. «Atsaucība bija
liela. Iesniegto darbu kvalitāte ir
dažāda, jo daļu darbu veidojuši
bērni, bet citus – profesionāli
mākslinieki,» tā V.Kindereviča.
Iesniegto darbu vērtēšana
notiks divējādi – trīs labākos
darbus noteiks gan vērtēšanas
komisija, gan iedzīvotāju balsojums. Konkursa uzvarētāji
saņems naudas balvu, kā arī
dažādas veicināšanas balvas.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti Jelgavas Pilsētas svētku
laikā. Konkursa balvu fondu
veido naudas balvas 500 latu
apmērā, kā arī Jelgavas pilsētas
institūciju un uzņēmēju sarūpētās veicināšanas balvas.
Šāds konkurss rīkots, lai papildinātu Jelgavas suvenīru klāstu,
un interesantāko ideju autoriem
būs iespēja savus darbus piedāvāt
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
un citās suvenīru tirdzniecības
vietās. Jāpiebilst, ka šajā tūrisma
sezonā akcentēta tiek tieši Jelgavas popularizēšana, un jauni un
interesanti suvenīri varētu būt
viens no veidiem, kā popularizēt
mūsu pilsētu.

Skatu terases
Laukakmeņu krasta stiprinājums

 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldība konceptuāli
izlēmusi, kas nākotnē varētu atrasties Pasta salā.
«Pasta salu plānots veidot kā atpūtas un dažādu brīvdabas pasākumu
norises vietu,» norāda
Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte, piebilstot,
ka gala varianta izstrādē
ņemti vērā arī konkursā
iesniegtie Pasta salas
attīstības meti un tajos
paustās idejas.
Pasta salu nosacīti var sadalīt
divās daļās – kultūras un mierīgas
atpūtas zona un aktīvās atpūtas
zona. Gala variants paredz, ka

Pasta salā tiks izvietota amfiteātra
tipa estrāde ar apmēram 1100
sēdvietām, kurā varēs norisināties
pasākumi dažādām vecuma un
interešu grupām. Tāpat plānots
izveidot atsevišķus laukumus Ledus
un Smilšu skulptūru festivālu norisēm. Dažādas izstādes varēs izvietot
arī divās nojumēs, kas pasākumu
laikā kalpos kā tirdzniecības vietas.
Šie objekti koncentrēsies salas galā
tuvāk ieejai.
Savukārt salas tālākajā galā
būs aktīvās atpūtas iespējas. Tur
plānots ierīkot vairākus spēļu laukumus – divus pludmales volejbola
laukumus, vienu pludmales futbola
laukumu un vienu laukumu, kas
vasarā kalpotu kā florbola, bet
ziemā – kā hokeja laukums. Tāpat
paredzēta vieta skeitparkam, savukārt visu salu pa perimetru apjozīs
gājēju, riteņbraucēju un ziemā

– slēpotāju celiņš ar kopējo garumu
trīs kilometri. Vēl salas austrumu
pusē plānots izveidot peldvietu ar
to apkalpojošo infrastruktūru, paredzēta arī laivu piestātne.
G.Osīte norāda, ka domāts arī
par bērnu rotaļu laukumiem – tie
atradīsies gan pie ieejas Pasta salas
ziemeļu daļā, gan salas pretējā
– dienvidu – galā. Tie būs paredzēti
dažāda vecuma bērniem.
Uz salas varēs iebraukt tikai
apkalpojošais autotransports – apmeklētāju autostāvvietas plānots
izveidot Pilssalas ielā. Tur varētu izvietot apmēram 260 automašīnas.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka metu konkursā
«Pasta salas attīstība Jelgavas
pilsētā» tika iesniegti septiņi darbi.
Gandrīz visos Pasta sala tika modelēta kā atpūtas un izklaides parks,
kas paredzēts dažādām vecuma un

interešu grupām.
«Ņemot vērā, ka Pasta sala ir
nozīmīga pilsētvidei, vēlamies
klātienē uzklausīt arī jelgavnieku viedokļus par tās attīstību,»
norāda G.Osīte. Tikšanās notiks
2. jūnijā pulksten 18 Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra Lielajā zālē. Tur būs iespējams apskatīt Pasta salas gala
metu un izteikt savu viedokli
par to. G.Osīte piebilst – ja tiks
izteikti interesanti, konstruktīvi
priekšlikumi, tie iespēju robežās
tiks ņemti vērā un iekļauti attīstības projektā.
Jau drīzumā Pasta salas attīstības projekts tiks iesniegts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā ERAF līdzfinansējuma
piesaistīšanai. Šobrīd tiek plānots,
ka Pasta salas labiekārtošana varētu sākties 2012. gadā.

Svētdien – Vienotības velobrauciens
 Sintija Čepanone

Tā galamērķis paliek nemainīgs
– bērnu un jauniešu centra «Junda»
Šo svētdien, 22. maijā, jelgavnieki aicināti piedalīnometne «Lediņi», taču, atšķirībā
ties tradicionālajā Vienotības velobraucienā, lai visi
no citiem gadiem, šoreiz starts
kopā ar velosipēdiem mērotu ceļu uz «Lediņiem».
riteņbraucējiem tiks dots pie ZOC
Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz starts tiks dots
pulksten 14. «22. maijā ikviens kopā
pie Zemgales Olimpiskā centra (ZOC), kur jau no
ar ģimeni, draugiem, kolektīvu un,
pulksten 11 notiks dažādas tematiskas aktivitātes.
galvenais, ar velosipēdu pie ZOC
būs gaidīts jau no pulksten 11, kad
Kā informē Jelgavas Sabiedrības Žanna Novaša, šogad pilsētā notiks sāksies dalībnieku reģistrēšanās.
integrācijas pārvaldes speciāliste jau sestais Vienotības velobrauciens. Tad varēs saņemt gan dalībnieka

numuru, gan arī īpašu atzīmju
lapiņu, uz kuras vajadzēs savākt
vairāku kontrolpunktu atzīmes, lai
piedalītos galvenās balvas – velosipēda – izlozē,» stāsta Ž.Novaša.
Lai ceļš līdz «Lediņiem» un ikdienā būtu drošāks, pie ZOC ikvienam
būs iespēja nokārtot eksāmenu, lai
iegūtu velobraucēja tiesības, kā arī
reģistrēt savu riteni.
Turpinājums 3.lpp.

Suvenīri Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāmi līdz 22. maijam.
Tāpat līdz 22. maijam iespējams nobalsot par savu favorītu – gan
tornī, gan mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Aktuāli». Uzvarētāji
Foto: Ivars Veiliņš
tiks apbalvoti Pilsētas svētku laikā.

KNAB par iespējamo
kukuļņemšanu aiztur slimnīcas
valdes locekli un nodaļas vadītāju
 Sintija Čepanone

Karlsberga, patlaban KNAB rīcībā esošie pierādījumi liecina, ka
Korupcijas novēršanas
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
un apkarošanas birojs
valdes loceklis, būdams valsts
(KNAB) kriminālproceamatpersona, laikā no 2010.
sa ietvaros saistībā ar
gada novembra līdz šā gada 13.
kukuļošanu aizturējis
maijam no divu komercuzņēSIA «Jelgavas pilsētas
mumu valdes priekšsēdētājiem
slimnīca» valdes locekli
pieņēma kukuļus ne mazāk kā
Andri Ķipuru un slimnīcas
3700 latu apmērā saistībā ar
nodaļas vadītāju, vistislimnīcas iepirkto medicīnas
camāk, Diagnostiskās
aprīkojumu. Savukārt slimnīradioloģijas nodaļas vacas nodaļas vadītājs, būdams
dītāju Edmundu Kalniņu,
pašvaldības iestādes darbinieks,
kā arī divus komercuzņēkas nav valsts amatpersona, no
mumu vadītājus.
komercuzņēmumu vadītājiem
pieprasīja un pieņēma prettieKā aģentūru LETA informē- sisku labumu 300 latu apmērā.
jusi KNAB preses pārstāve Ieva
Turpinājums 3.lpp.
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Bezdarba rādītāji apliecina, ka maijā Jelgavā katrs devītais darbspējīgais cilvēks ir bez darba, taču tas tik un tā nerada
situāciju, ka pie uzņēmumu durvīm stāvētu strādātgribētāju rindas. Uzņēmēji visi kā viens atzīst, ka labu darbinieku pilsētā atrast ir ārkārtīgi grūti. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» uzrunā tos darba devējus, kuri pēdējā laikā meklējuši
speciālistus ar sludinājumu palīdzību: kas atsaucas uz sludinājumiem, kādas ir uzņēmēja un potenciālā strādājošā
prasības? Aplūkojot darba piedāvājumus, izkristalizējas trīs jomu speciālisti, kurās darbinieki pilsētā tiek meklēti
visbiežāk, – metinātāji, šuvējas un frizieri.

«80 procentos
«Pamodiniet mani,
gadījumu CV ir labāks kad darba diena beigsies»
nekā cilvēks realitātē»
Kā atzīst metālapstrādes jomas
uzņēmumi, ar metinātājiem esot tā
– salīdzinoši labu darbinieku varot
atrast vien tad, ja tie sāk kursēt no
viena uzņēmuma uz otru: kaut kur
apsīcis pasūtījums, tāpēc metinātājs
meklē vietu citā uzņēmumā vai arī
vienkārši konkurents piedāvā labākus nosacījumus.
«VT East» galvenā grāmatvede
Irina Āboltiņa
stāsta, ka, piemēram, pēdējā
reizē, atsaucoties
uz sludinājumu,
darbā pieteikušies vairāki metinātāji no «Torgy
Baltic». «Ja cilvēks tiešām ir metinātājs, darbu atrast nav grūti, arī
mēs tādu labprāt ņemam darbā,»
tā I.Āboltiņa.
Taču ļoti bieži darbā piesakoties
cilvēki, kas tikai «uz papīra» ir
metinātāji. «Visbiežāk pieteikumus mēs saņemam no vīriešiem,
kuri ir tā sauktā celtniecības buma
laika upuri – viņiem šķiet, ka visu
prot, bet patiesībā neprot neko,
kvalifikācija nav paaugstināta
gadiem, iemaņas pilnībā zudušas.
Darbu atrast tādiem ir nereāli,»
atzīst SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» personāla vadītāja Baiba
Legzdiņa.
Taču vienlaikus visi aptaujātie
uzņēmumi uzsver, ka katram ir
sava darba specifika, tāpēc sameklēt
metinātāju, kas uzreiz varēs stāties
pie darbgalda, nemaz nemēģina.
«Mums ir sava sertificēšanas sistēma, katru pārbaudām. Jā, cilvēks
varbūt ir labs metinātājs, taču mūsu
uzņēmumā ir ārkārtīgi augstas kvalitātes prasības – sametināt jau var
dažādi, bet pie mums visu izšķir pat
salaiduma vietas milimetrs, tāpēc
darbā pieņemam tikai labākos,»
skaidro «East Metal» personāla
vadītāja Kristīne Kalniņa. Šajā Dobeles uzņēmumā no 120 darbiniekiem apmēram puse ir jelgavnieku
– uzņēmums katru dienu nodrošina
strādājošajiem bezmaksas transportu no Jelgavas uz Dobeli, tāpēc arī
bieži viņi darbaspēku meklē mūsu
pilsētā. «Katrā ziņā mēs esam ļoti
apmierināti ar tiem darbiniekiem,
kas pie mums strādā no Jelgavas,
– daudzus no viņiem esam atraduši
tieši ar «Jelgavas Vēstneša» starpniecību,» piebilst K.Kalniņa.
Veidi, kā notiek darbinieku atlase,
ir dažādi – «VT East» atzīst, ka
īpašu uzmanību CV pat nepievērš.

«Uzrakstīt cilvēks jau var visu, bet
galvenais ir tas, ko viņš reāli prot,
tieši tāpēc, pirms sākt strādāt, ir
jāparāda darbs: daļa pie tā arī apstājas, jo izrādās, ka nav vajadzīgo
iemaņu,» tā I.Āboltiņa.
Savukārt «AKG» ir sava strikti
izstrādāta atlases sistēma dažāda
līmeņa speciālistiem. «Mums ir
vajadzīgi ne tikai
metinātāji. Piemēram, nesen
meklējām iepirkumu speciālistu
– pēc sludinājuma atsaucās
30 pretendenti.
Prakse apliecina,
ka CV praktiski visos gadījumos
ir par 80 procentiem izskaistināts,
tāpēc mums ir īpaši testi, aptaujas.
Biežākās kļūdas? Cilvēks neizlasa
sludinājumu līdz galam vai vienkārši nolemj ignorēt kādu no prasībām.
Prasījām vācu valodas zināšanas,
bet CV saņēmām arī no tādiem, kas
šo valodu nezina vispār, savukārt
daļai zināšanas bija ļoti vājas. Tāpat
ir arī ar metinātājiem – nekad nav
strādājis pēc rasējumiem, nezina
pat, kas tas ir, bet droši piesakās uz
amatu, kuram norādīta šī specifika.
Vēl bieži darba meklētāji pārcenšas
– klātienes sarunā tik ļoti sevi slavē, ka darba devējam rada pretēju
efektu: tu sāc apdomāt, kā šāds sevis
slavinātājs spēs iekļauties kolektīvā
un cik vispār no viņa teiktā ir patiesība,» skaidro B.Legzdiņa.
Savukārt prasības gan darba
ņēmējiem šobrīd neesot kosmiskas – visbiežāk viņi vēloties iegūt
vien stabilu darbu, arī atalgojuma
griesti kļuvušas piezemētāki. «VT
East» un «East Metal» saka, ka
vienkāršs metinātājs strādājot
par 300 latiem «uz rokas», bet
«AKG» piebilst, ka labs metinātājs tomēr gribot saņemt vairāk
– vismaz 400 latu pēc nodokļu
nomaksas. Vēl gan ik pa laikam
kāds sarunā pamanoties pieminēt
vēlmi algu saņemt aploksnē, bet
lielāku, taču šajos uzņēmumos
tas nav iespējams. «Šad tad kāds
par to aptaujājas, bet mēs esam
ārzemju kompānija, un, cik zinu,
neviens ārzemju uzņēmums šādu
politiku nepiekopj – arī mēs,» tā
I.Āboltiņa. Tāpat saka arī «East
Metal»: «Mēs jau sarunas sākumā pasakām, ka esam absolūti
caurspīdīgs uzņēmums, tāpēc visi
nodokļi un sociālās garantijas tiks
maksātas.»

«Darbinieks klātienes sarunā tik ļoti
cenšas sevi slavēt, ka
darba devējam rodas
pretējs iespaids.»

«Jelgavā ir 12 šūšanas uzņēmumi, kas nespēj atrast labus
darbiniekus, tāpēc ir absolūti
nepieļaujami, ka šuvējas tiek
uzņemtas bezdarbniekos. Kādi
bezdarbnieki?! Kāda valsts pumpēšana?! Gribi strādāt, lūdzu
– ej meklēt darbu vienā, otrā,
trešā uzņēmumā, nevis sēdi
bezdarbniekos un saņem naudu
no valsts!» uzskata «EK Auce»
Jelgavas filiāles meistare Aina
Ūtēna, kura joprojām pilsētā
nevar atrast desmit strādātspējīgas šuvējas.
Ar šuvējām pilsētā esot tā:
jaunajām deguns gaisā un vēlme
kļūt par izcilām modelētājām,
kas uzreiz tēmē uz pašām virsotnēm, bet no pārējām tikai retā ir
sava darba meistare. Arī tad, ja
ir, ne vienmēr spēj būt labs darbinieks. «Ko tas līdz, ka šuvēja
laba, – atnāk, nedēļu nostrādā
un tad mēnesi «noplosto», labi,
ja ne mēnesi, tad nedēļu vai divas. No viena uzņēmuma aiziet,

bet nākamajā piesakās – kas tad
tur var būt,» tā A.Ūtēna.
Labas šuvējas esot tās, kam
šobrīd jau ap 50 gadiem un
kuras izgājušas vecā kaluma
skolu. «Tās arī pie mums veido
uzņēmuma kodolu, labi strādā
un var arī nopelnīt – ap 300
latu. Savukārt no citām – labi
ja no divām viena šuvēja sanāk.
Nu, nespēj cilvēks šo darbu
veikt, nevarēs viņš to normu
izpildīt – alga 100 lati «uz papīra», bet no darba prom neiet.
Šķiet, ka viņas te nāk tikai
tāpēc, lai mājās nebūtu jāsēž
– cita izskaidrojuma man nav.
Kāds varbūt domā, ka mēs te
esam kā tāda sociālā simtlatnieku programma. Nezinu, kā
vēl var atbildēt uz jautājumu,
kāpēc cilvēks ir gatavs strādāt,
ja nespēj nopelnīt. Nu, nav
mums kā uzņēmumam izdevīgi
turēt šādu cilvēku – mašīna
aizņemta, bet darbs netiek
paveikts. Tie ir vieni vienīgi

mīnusi,» skaidro A.Ūtēna.
Arī uzņēmuma «ANA» pārstāve
Ilona Fiļimonova saka, ka šobrīd
meklē piecas šuvējas un atrast
ir ļoti grūti. «Jaunie speciālisti
vispār nenāk – pat neinteresējas
par šuvēja darbu. Nezinu, kāpēc
viņi mācās par šuvējiem, ja pēc
tam negrib šajā darbā strādāt,»
retoriski jautā I.Fiļimonova.
«EK Auce» uzņēmumā šobrīd
esot praksē meitene, kas būs jaunā šuvēja. «Ziniet, viņa vienkārši
noliek galvu uz galda un saka:
«Pamodiniet mani, kad darba
diena beigsies.» Tāda mums aug
jaunā paaudze! Un tad grib, lai pēc
mācībām viņiem atrastos darbs,»
šokēta ir A.Ūtēna.
Savukārt I.Fiļimonova novērojusi, ka arī pieaugušās šuvējas bieži
vien pret darbu attiecas tieši tāpat.
«Nodarbinātības valsts aģentūra
liek viņām meklēt darbu, viņas
atnāk, bet jau uzreiz saprotams,
ka strādāt nemaz negrib, – kāds
tur var būt rezultāts?!»

«Frizieri pelna
no 150 līdz 500 latiem»
Ar sludinājumu palīdzību atrast frizieri var, bet tas nav viegli, saka salonu īpašnieki. Labi
meistari darbavietas nemaina,
daudzi frizieri vienkārši ir aizbraukuši peļņā uz ārzemēm, bet
jaunie ļoti reti ir spējīgi uzreiz
uzsākt darbu. «Šobrīd no mana
salona 12 meistariem pieci ir
aizbraukuši uz ārzemēm – jā,
diemžēl vairs nevar tik labi nopelnīt kā treknajos laikos. Varbūt tieši frizieriem tie ienākumi
nav katastrofāli samazinājušies,
bet, ja ģimenes vīrietis, visbiežāk celtniecībā, vispār zaudējis
darbu, tad ar frizieres algu vien
uzturēt ģimeni ir ļoti grūti.
Tāpēc arī notiek šī izšķiršanās
par aizbraukšanu, bet mums jāmeklē jauni meistari,» situāciju
skaidro salona «Siluets» īpašniece Oksana Parafjanoviča.
Salonos pieļauj, ka daļa meistaru strādā arī individuāli, nevēloties maksāt īres maksu saloniem. «Taču grūti spriest, vai tas
atmaksājas. Pati esmu manikīra
meistare un zinu: ja strādātu
mājās un klientu apkalpotu
starp virtuves kastroļiem, visticamāk, pusi klientūras zaudētu
– nenāktu viņi taisīt manikīru

pie manis mājās. Var jau būt, ka
ir cilvēki, kurus tas apmierina,»
saka O.Parafjanoviča.
Savukārt salona «Diāna»
saimniece Diāna Potapenko
spriež: ja meistars ir labs, tad
viņam nav problēmu samaksāt
īres maksu salonā, bet, ja frizieris ir iesācējs, tad salons viņam
vajadzīgs, lai izveidotu savu
klientūru. «Jā, zinu, ka katru
gadu tik un tik jauno frizieru iegūst specialitāti,
bet, ticiet man,
no viņiem labi ja
viens ir spējīgs
strādāt. Tāpēc
arī veidojas šī
situācija, ka frizieri ir, bet, ko
pieņemt darbā,
nav,» uzskata D.Potapenko.
«Pāris reižu esam pieņēmuši
pie sevis jaunos speciālistus, bet pieredze ir ļoti rūgta
– ārkārtīgi reti starp viņiem ir
tādi, kuriem var ļaut apkalpot
klientu. Manuprāt, tas būtiskākais, ka cilvēks – šodienas
jaunais speciālists – ir ļoti
mainījies, salīdzinot ar to, kāds
bija jaunais frizieris pirms
gadiem. Šodien visi uzreiz pēc

skolas beigšanas sevi uzskata
par meistariem – vairums
nesaprot, ka arods ir jāattīsta,
līmenis jāsasniedz praksē.
Tieši tas ir jauno darba ņēmēju
lielākais trūkums,» spriež salona «Rebeka» īpašniece Dace
Niparte, kurai tā arī neizdevās
atrast frizieri savam salonam
ar sludinājumu palīdzību.
«Paši meklējām un atradām
savu bijušo meistarīti, kas nu
ir pie mums
atgriezusies.»
Arī abi pārējie saloni atzīst,
ka meklēto nav
atraduši – jā,
frizieri zvana,
interesējas, bet
reāli strādāt
nav gatavi. Tik, cik to meistaru
Jelgavā ir, tik ir: jauni klāt nāk
ļoti reti, tāpēc viņu meklēšana
ir īsta laimes spēle. Lai gan salonos spriež, ka arī šodien labs
meistars varot nopelnīt 500 latu
algu, bet tāds viduvējs – no 150
latiem mēnesī.

«Šobrīd no mana salona 12 meistariem
pieci ir aizbraukuši
uz ārzemēm.»

Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs gribētu
redzēt Pasta salā?
Lija Ivanova, bērnu
aprūpētāja:
– Manuprāt,
Pa s t a s a l a i
nākotnē varētu būt tādas pašas funkcijas kā Uzvaras
parkam, un mums būtu vēl
viena sakārtota vieta pilsētā,
kur baudīt brīvdabas koncertus, teātra izrādes. Tiesa gan
– tad arī vairāk būtu jādomā
par apmeklētāju, īpaši bērnu,
drošību, jo turpat blakus taču
ir upe.
Egils Kalns,
skolnieks:
– Pasta sala
būtu īsti piemērota aktīvai atpūtai,
piemēram,
tehniskajiem sporta veidiem.
Ja tur ierīkotu kartinga trasi
vai peintbola laukumu, pilsēta
no tā tikai iegūtu, jo šī vieta
piesaistītu jauniešus. Jā, un
noteikti vajag arī kādu kiosku,
kur saldējumu nopirkt.
Biruta, pensionāre:
– Galvenais,
lai Pasta salā
būtu ko bērniem darīt.
Gribētu tur
redzēt plašu rotaļu un spēļu
laukumu – lielāku un daudzveidīgāku nekā citur pilsētā.
Tas Pasta salai piešķirtu dzīvību – arī es labprāt kopā ar
mazbērniem tur ietu. Vajadzētu arī soliņus un veikaliņu, kur
nopirkt saldējumu un sulu.
Prasītos arī maza estrādīte
– koncertiem.
Ansis
Brežinskis,
pensionārs:
– Tur vajag
kaut ko lustīgu! Man
gan pietiktu
ar skaistiem apstādījumiem,
dažiem soliņiem un saldējuma
kioskiņu. Nekādas lielas ēkas
gan tur nevajadzētu celt, bet,
lai tur varētu notikt lielāki pasākumi, derētu estrāde.
Tatjana,
strādā masu
medijos:
– U z Pa s t a
salu varētu
pārcelt Jaht
kluba bāzi,
un mēs iegūtu foršu vietu,
kur atpūsties, – vienā Lielupes
krastā treniņbāze un aktīvās
atpūtas iespējas, otrā – peldvieta un bērnu rotaļu laukums. Varbūt pat abus krastus
varētu savienot ar gājēju tiltu!
Atceros, brālis uz Pasta salu
bērnībā gāja spēlēt futbolu
– kādu laukumu varētu atvēlēt
arī šādiem sporta veidiem.
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KNAB par iespējamo
kukuļņemšanu aiztur slimnīcas
valdes locekli un nodaļas vadītāju
No 1.lpp.

Uzskatot, ka iegūto pierādījumu
kopums ir pietiekams, KNAB izmeklētājs slimnīcas valdes locekli
atzina par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 320. panta trešās daļas
par kukuļa atkārtotu pieņemšanu,
savukārt nodaļas vadītājs atzīts par
aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 326. panta otrās daļas. Arī abi
komercuzņēmumu valdes priekšsēdētāji atzīti par aizdomās turētajiem
pēc Krimināllikuma 323. panta
otrās daļas par kukuļdošanu.
Patlaban aizdomās turētajiem
piemēroti ar brīvības atņemšanu
nesaistīti drošības līdzekļi.
Kriminālprocess ierosināts par
amatpersonu iespējami prettiesiskām darbībām saistībā ar slimnīcas

veiktajām iepirkumu procedūrām
slimnīcas vajadzībām no 2010. gada
novembra līdz šā gada 13. maijam.
Jelgavas pilsētas pašvaldībai
piederošo kapitāla daļu turētāja
pārstāvis ir saņēmis KNAB paziņojumu par to, ka sakarā ar uzsākto kriminālprocesu SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» valdes loceklim
A.Ķipuram ir piemērots drošības
līdzeklis – aizliegums ieņemt
amatu ar pārstāvības paraksta
tiesībām SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca», informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektors, norādot, ka pieņemtie
lēmumi nav saistīti ar A.Ķipura kā
Jelgavas pilsētas domes deputāta
darbu. A.Ķipurs turpina pildīt
deputāta pienākumus.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sakārto Sarmas
un Pētera ielu
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Īsi
 Lai novērstu bojājumus, kas
radušies laika apstākļu ietekmē,
tiek restaurētas Driksas tilta
skulptūras «Konrāds» un «Hercogs Bīrons». Skulptūrām nekas
nav darīts kopš to uzstādīšanas
1998. gadā, kad rekonstruēja tiltu
pār Driksu. Lielāko ļaunumu tām
nodara lietus un sniegs, jo mitrums iekļūst šuvēs un bojā skulptūras. Tāpēc tās ar speciālu ķīmiju
notīra, pēc jaunas tehnoloģijas
aizpilda šuves un pēc tam veic
pēcapstrādi. Skulptūras restaurē
G.Stepanova individuālā uzņēmuma «Geta» akmens un ģipša
tēlniecības restaurators Genādijs
Stepanovs. Plānotās darba izmaksas ir 2425 lati. Darbu paredzēts
pabeigt līdz jūlijam.

Svētdien –
Vienotības velobrauciens
No 1.lpp.

Velosipēda iekļaušana reģistrā
ļaus aizsargāt tā īpašnieku no
zādzībām. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas nodaļas
priekšniece Evita Šalajeva norāda
– lai šajā dienā iegūtu velotiesības,
cilvēkam jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, fotogrāfijai
(3x4 centimetri) un, protams,
zināšanām, lai nokārtotu eksāmenu. «Velotiesības varēs iegūt
arī tie, kuriem ir autovadītāja apliecība, – viņiem eksāmens nebūs
jākārto, taču fotogrāfijai un pasei
līdzi jābūt,» tā E.Šalajeva. Savukārt, lai reģistrētu velosipēdu, būs
nepieciešams vien pats ritenis.
Bet pulksten 14 tiks dots starts
6. Vienotības velobraucienam.
Maršruts: Kronvalda iela – Lāčplē-

ša iela – Brīvības bulvāris – Lielā
iela – Pasta iela – aplis – Lietuvas
šoseja – tālāk pa Miera ielu līdz
 Ilze Knusle-Jankevica
nometnei «Lediņi». Ž.Novaša iedrošina, ka ātrums velobraucienā
Pirms Raiņa ielas rekonsnav noteicošais – galvenais, lai visi
trukcijas darbu sākšanas
sasniegtu galamērķi. «Lediņos»
tiek sakārtoti apbrauatbraucēji varēs atvilkt elpu un
camie ceļi – Sarmas un
nobaudīt zupu. Tur arī notiks
Pētera iela. Abās ielās
dalībnieku apbalvošana. «Īpašas
jau sākušies darbi, tāpēc
balvas tiks ne tikai labākajiem kattās satiksmes dalībnierā disciplīnā, bet arī jaunākajam,
kiem ir slēgtas, informē
vecākajam velobraucējam, saliedēpašvaldības aģentūra
tākajam velobraucēju kolektīvam,
«Pilsētsaimniecība», aikuplākajai klasei un vienotākajai
cinot iedzīvotājus ievēģimenei,» tā speciāliste, aicinot ikrot izvietotās satiksmes
vienu kuplināt velosipēdistu pulku
organizācijas zīmes.
kā velobraucienā, tā ikdienā.
Jāuzsver, ka Velobrauciena laikā
Kā apbraucamie ceļi tiek sakārtā maršrutā būs ierobežota autotota Sarmas iela no Filozofu līdz
transporta kustība.
Dambja ielai un Pētera iela posmā
no Svētes ielas līdz Zirgu ielai. «Pilsētsaimniecības» vecākā projektu
vadītāja Daina Done stāsta, ka šajās
palikt pie viņiem. Pat ja radi ielās plānots atjaunot ielu segumu,
nevēlas, lai šis cilvēks pie viņiem veco nofrēzējot, izlīdzinot virsmu un
dzīvo pastāvīgi, uz mēnesi tomēr uzklājot vienlaidu segumu. Tāpat
atļauj palikt. Tie, kas strādā tā tiks domāts par vides pieejamību
saucamajā simtlatnieku prog- un to, lai krustojumos no ietves būtu
rammā, pa vairākiem kopā plāno
īrēt dzīvojamo platību, jo viņiem
ir pastāvīgi ienākumi,» tā A.Āns.
Šobrīd vidēji naktī patversmē
uzturas 15 – 20 cilvēki.
Pirmo reizi patversme uz mēnesi tika slēgta pērn jūlijā, bet  Ritma Gaidamoviča
līdz tam tā bija atvērta cauru
Darbu pilsētā sākusi ātgadu. Par šādu soli bija jāizšķiras
rās reaģēšanas vienība
arī līdzekļu taupības nolūkos un
«Ekspresis» – 23 studenlai patversmes klientiem liktu
ti, Pensionāru biedrības
pārvērtēt savu dzīvesveidu un
un sieviešu invalīdu biedieradumus.

Uz mēnesi slēgs patversmi
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. jūnija uz mēnesi
būs slēgta nakts patversme – atvaļinājumā dosies patversmes
darbinieki, telpas tiks
kārtīgi iztīrītas un dezinficētas.
Nakts patversmes direktors
Artis Āns stāsta, ka klienti par
to brīdināti jau pirms diviem
mēnešiem, lai varētu atrast
alternatīvu uzturēšanās vietu.
Un lielākajai daļai tas izdevies.
«Daļa klientu sarunājuši ar
radiniekiem, ka to mēnesi varēs

iespējams nobraukt arī ratiņkrēslā,
ar bērnu ratiņiem, velosipēdu.
«Atsevišķos posmos, kur tas būs
nepieciešams, atjaunosim arī ielu
apmales,» tā D.Done, piebilstot, ka
šo ielu sakārtošana varētu prasīt trīs
četras nedēļas.
Lai gan projektā nav paredzēts
sakārtot ietves Sarmas un Pētera
ielā, «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders stāsta, ka Raiņa ielas rekonstrukcijas gaitā tiks demontēts
diezgan daudz bruģa, ko paredzēts
atkārtoti izmantot citviet pilsētā,
kur nepieciešams atjaunot ietves,
stāvlaukumus. Viņš norāda, ka,
izmantojot tā dēvēto simtlatnieku
darbaspēku, varētu tikt sakārtots
ietves posms gar Jelgavas 2. pamatskolu, arī Sakņudārza ielā un
citviet.
Līgums par Raiņa ielas rekonstrukciju posmā no Sarmas ielas līdz
Jāņa Čakstes bulvārim noslēgts ar
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»». Savukārt pakalpojumu

līgums par būvuzraudzību noslēgts
ar SIA «Jurēvičs un partneri»,
bet par autoruzraudzību – ar SIA
«3C».
Rekonstrukcijas laikā paredzēts
atjaunot Raiņa ielas brauktuvi, izbūvēt automašīnu stāvvietas ielas
malās, satiksmes organizēšanai
rekonstruēt visus sešus luksoforu
objektus, izbūvēt ietves (vienā ielas
pusē apvienotu ar veloceliņu), ievērojot vides pieejamības prasības,
rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju, izbūvēt jaunu saimniecisko
kanalizāciju un sakaru kanalizāciju pašvaldības vajadzībām, rekonstruēt sabiedriskā transporta
pieturvietas, labiekārtot piegulošo
teritoriju. Apstādījumos plānots
izmantot aleju tipa stādījumus
– lauku kļavas, Mosanas abēlijas,
ugunssarkanās vilkābeles un Holandes liepas. Būvniecības darbu
gaitā paredzēts arī rekonstruēt
afišu stabu un uzstādīt robežzīmi
pilsētas vēsturiskajiem Mazajiem
vārtiem.

Ātrās reaģēšanas vienībā
«Ekspresis» darbojas jau 23 brīvprātīgie

rības «Zvaigzne» cilvēki,
kuri bez maksas palīdz
vientuļiem veciem cilvēkiem un invalīdiem.
Vienības dalībnieki atzīst,
ka klientiem visbiežāk
nepieciešams atnest preces no veikala vai kopīgi
aiziet pastaigā.

Jelgavas Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja stāsta,
ka «Ekspresī» pēc mācībām, kas
noslēdzās aprīļa sākumā, apvienoti deviņi Pensionāru biedrības,
divi biedrības «Zvaigzne» biedri
un 12 Latvijas Lauksaimniecības
universitātes studenti. «Katram no
viņiem ir klienti, un šobrīd gandrīz
visi «Ekspreša» dalībnieki jau tikušies ar viņiem. Lielākoties izpalīdzējuši, aizejot uz veikalu iepirkties
vai vienkārši kopā pastaigājoties,»
stāsta M.Kolneja, piebilstot, ka
šobrīd mazliet mainījies pakalpojuma saņēmēju skaits, jo daļa no
palīdzības atteikušies. «Taču mūsu
redzeslokā šobrīd ir 46 vientuļie
vecie cilvēki un invalīdi, un vidēji
katram «Ekspreša» dalībniekam
šobrīd ir divi klienti. Plus vēl nesen

pieteicās sociālās aprūpes centrs
«Zemgale», lūdzot «Ekspreša» palīdzību, ejot ar klientiem pastaigā.
Palīdzība nepieciešama 56 centra
klientiem. Jaunieši jau ir bijuši
centrā,» tā M.Kolneja.
Uz projekta laiku 13 vienības
brīvprātīgajiem lietošanā izsniegti
mobilie telefoni, bet 15 dalībniekiem
– brūni un zili velosipēdi.
«Laikam jau tas ir mans aicinājums – palīdzēt cilvēkiem.
Aprūpētājas darbs man ir pazīstams, tāpēc ar visām savām sešām
kundzēm saprotos labi. Viņas
ir manas vienaudzes, un varam
atrast kopīgu valodu,» stāsta
viena no «Ekspreša» dalībniecēm
Dzidra Pempere, kura ikdienā
strādā sociālās aprūpes centrā
«Jelgava». Pagājušajā mēnesī ar
savām klientēm viņa kopumā pavadījusi divdesmit divas stundas,
palīdzot apdarīt mājas soli, no veikala atnesot pārtikas produktus,
pavadot pie ārsta vai pastaigās
vai vienkārši parunājoties. «Visas manas kundzes dzīvo RAF
masīvā, un sākumā domāju, ka
būs vienkārši – visas kopā iesim
pastaigā, pačivināsim par dzīvi,
bet ikdienā tā nesanāk – viena
pastaigā vēlas doties no rīta, cita
iet tikai pa asfaltētu celiņu, bet vēl
citai patīk staigāt pa mežu. Tad nu
katrai nākas veltīt īpašu uzmanību,» stāsta Dz.Pempere.
Lai «Ekspreša» dalībnieki būtu

atpazīstami, pakalpojuma sniedzēju lietošanā nonākuši īpaši krekli
un zilas cepures ar uzrakstu «Ekspresis», drīzumā tiks izgatavotas
arī identifikācijas kartes.
Šobrīd aktivizēta arī projekta
mājas lapa un digitālā karte www.
expresis.lv, kurā brīvprātīgie ar
īpašu identifikācijas kodu var
piekļūt klientu datiem, bet pārējie
iedzīvotāji – redzēt, kur dzīvo brīvprātīgie, viņa vārdu un telefona
numuru, lai cilvēki, kuri arī vēlas
pieteikties šim pakalpojumam, var
sazināties ar savai dzīvesvietai tuvāk dzīvojošo brīvprātīgo. Projekts
ilgs līdz 31. jūlijam, taču M.Kolneja
cer, ka «Ekspresis» darbību varēs
turpināt arī vēlāk.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka vienībā darbojas brīvprātīgie, kas
palīdz veciem un vientuļiem cilvēkiem. «Brīvprātīgie pilda kurjera,
pavadoņa un uzticības personas
funkcijas. Piemēram, atnes zāles,
pastu, pavada pie ārsta, uz veikalu,
banku,» stāsta M.Kolneja. Visi
brīvprātīgie piedalījušies īpašās
apmācībās, apgūstot psiholoģiju,
likumdošanu un saskarsmi.
Pensionāru biedrība aicina
atsaukties personas, kurām
nepieciešams pavadonis, kurjers
vai uzticības persona. Tas ir
bezmaksas pakalpojums, kam
pieteikties var, zvanot pa tālruni
26190589 vai sūtot e-pastu uz
adresi: marikalns@inbox.lv.

 Pārtikas bankas «Paēdušai
Latvijai» aktīvākie ziedotāji
reģionos bijuši jelgavnieki, kuri
kopš gada sākuma «Maxima»
veikalos izvietotajās ziedojumu
kastītēs atstājuši 1596,19 latus.
Par šiem līdzekļiem var sniegt
pirmo atbalstu vairāk nekā simts
grūtībās nonākušām ģimenēm ar
bērniem, kā arī ģimenēm, ko skārušas pēkšņas nelaimes. «Turklāt
Jelgavā arī ir visaktīvākie pārtikas
glābējpaku piepildītāji. Pirms
Lieldienām Jelgavas iedzīvotāji un
pilsētas viesi kopumā piepildījuši
294 pārtikas glābējpakas, kas
nogādātas grūtībās nonākušajām
ģimenēm, kurām šis atbalsts ir ļoti
nepieciešams,» saka labdarības
portāla Ziedot.lv vadītāja Rūta
Dimanta.
 Jelgavas Pensionāru biedrība rīt, 20. maijā, pulksten 10
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā pilsētas seniorus aicina uz ikmēneša sapulci.
Šoreiz paredzēta saruna par
māju apsaimniekošanu un Jelgavas attīstības perspektīvām.
Ar pensionāriem tiksies Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks un Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes valdes
loceklis Juris Vidžis.

Sintija Čepanone
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde

«Ķipari»

aicina pieteikties darbā šādus
speciālistus:
• pirmsskolas skolotājs, pirmsskolas skolotājs darbā ar bērniem ar
īpašām vajadzībām, sporta skolotājs, mūzikas skolotājs (izglītība
atbilst MK noteikumiem Nr.347
«Noteikumi par prasībām nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai»);
• vadītājas vietnieks izglītības jomā
(izglītība atbilst MK noteikumiem
Nr.347 «Noteikumi par prasībām
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai», ir pieredze
metodiskajā vai vadības darbā).
Lūdzam pretendentus CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: tijamilgrave@inbox.lv līdz 25. maijam.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina
Teklas Zaķes (dzimusi 1935. gada
23. martā, mirusi 2011. gada
19. aprīlī) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, 110. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no
aicinājuma publicēšanas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Teklas
Zaķes īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā Teklas Zaķes
piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

saistošie noteikumi

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.148

Apstiprināti ar Jelgavas domes 26.04.2007. lēmumu Nr.5/56
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
Stājušies spēkā 06.06.2007.
Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.11-8 (24.02.2011. lēmums Nr.2/2)

Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā
(Nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu – sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba
pakalpojumu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību
un kārtību, kādā persona vai viņas likumiskais
pārstāvis pieprasa Pakalpojumus Jelgavas pilsētas
pašvaldībā, Pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī
lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to sniegt pārsūdzēšanas kārtību.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
1.2. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir Pakalpojumu ģimenēm (personām), kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētā, kā arī
citām normatīvajos aktos noteiktām personām,
ja tās nonākušas krīzes situācijā:
1.2.1. bērniem, kuru faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā;
1.2.2. personām bez noteiktas dzīvesvietas.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
1.3. Pakalpojumu persona pieprasa Pašvaldības
iestādē «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» (turpmāk
tekstā – JSLP).
2. Sociālo pakalpojumu veidi
2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina šādus
sociālos pakalpojumus:
2.1.1. aprūpe mājās,
2.1.2. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām,
2.1.3. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
bērniem,
2.1.4. dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem,
2.1.5. grupu dzīvoklis,
2.1.6. nakts patversme,
2.1.7. specializētā autotransporta pakalpojumi,
2.1.8. higiēnas pakalpojumi,
2.1.9. sociālā darba pakalpojumi,
2.1.10. psihologa pakalpojumi,
2.1.11. sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis
no prettiesiskām darbībām,
2.1.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai;
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
2.2. Jelgavas pilsētas pašvaldība normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personu statusu
atbilstību valsts finansētu sociālo pakalpojumu
saņemšanai.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
3. Aprūpe mājās
3.1. Aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpi mājās ir
tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas
mājas darbus vai pašaprūpi.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
3.2. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta saskaņā
ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem:
3.2.1. ja persona normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā atzīta par trūcīgu, tā no maksas par pakalpojumu tiek atbrīvota.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
3.2.¹ Aprūpi mājās sniedz darba dienās no
pulksten 9.00 līdz 18.00, pamatojoties uz sociālā
darba speciālista veikto personas pašaprūpes,
mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību
funkcionālo traucējumu novērtēšanu.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
3.2.² Lai persona saņemtu savām vajadzībām
atbilstošu Pakalpojumu, aprūpes mājās sniegto
pakalpojumu apjoms tiek sadalīts četros aprūpes
līmeņos:
3.2.²1. pirmais aprūpes līmenis ir līdz 2 stundām
nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas
laiks mēnesī nepārsniedz 8 stundas;
3.2.²2. otrais aprūpes līmenis ir līdz 5 stundām
nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas
laiks mēnesī nepārsniedz 20 stundas;
3.2.²3. trešais aprūpes līmenis ir līdz 9 stundām
nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas
laiks mēnesī nepārsniedz 36 stundas;

3.2.²4. ceturtais aprūpes līmenis ir līdz 12 stundām
nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas
laiks mēnesī nepārsniedz 48 stundas.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
3.3. Aprūpi mājās nepiešķir personām:
3.3.1. kurām ir medicīniskās kontrindikācijas
pakalpojuma saņemšanai (plaušu tuberkuloze
aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli
transmisīvas slimības);
3.3.2. kuru pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas
dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu
smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir
novērtēta ar 14 punktiem un mazāk vai pārsniedz
25 punktus;
3.3.3. ja kopā ar personu dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai citām personām nav objektīvu iemeslu
(vecums, veselības stāvoklis vai nodarbinātība)
nenodrošināt nepieciešamo aprūpi;
3.3.4. kurām ir noslēgti Uztura līgumi;
3.3.5. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
3.4. Aprūpi mājās pārtrauc, ja persona:
3.4.1. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma
sniegšanu;
3.4.2. tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā uz pastāvīgu
dzīvi;
3.4.3. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības
administratīvo teritoriju vai citu valsti;
3.4.4. pārkāpj noslēgtā līguma saistības;
3.4.5. ja, atkārtoti izvērtējot personas funkcionalitāti, secināts, ka nepieciešamais pakalpojuma
apjoms pārsniedz 3.3.2. apakšpunktā noteiktos
aprūpei mājās saņemšanas kritērijus;
3.4.6. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgusi
Uztura līgumu;
3.4.7. stājas laulībā ar personu, kura spēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi;
3.4.8. ja persona savā dzīvesvietā izmitina personas darbspējīgā vecumā, kurām nav objektīvu
iemeslu (veselības stāvoklis, nodarbinātība)
nenodrošināt nepieciešamo aprūpi.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
4. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
4.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk tekstā – Institūcija)
nodrošina mājokli, diennakts aprūpi un sociālo
rehabilitāciju personām, kuras funkcionāla stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais
pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā
noteikto apjomu.
4.1.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
4.1.1.1. pensijas vecuma personas un invalīdi ar
redzes vai fiziska rakstura traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz noteikto aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;
4.1.1.2. pilngadīgas personas ar smagiem garīga
rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama
atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru
stāvoklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā
pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās,
dienas aprūpes centrā vai grupu mājā (dzīvoklī)
noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.
4.1.2. Pakalpojuma sniegšanu Institūcijā personai
var pārtraukt:
4.1.2.1. persona apdraud citu personu veselību,
dzīvību vai pārkāpj noslēgtā līguma saistības;
4.1.2.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav
nepieciešami Institūcijā sniegtie Pakalpojumi un
tos var nomainīt ar Pakalpojumiem dzīvesvietā;
4.1.2.3. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma
sniegšanu.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
4.2. Īslaicīga sociālā aprūpe nodrošina diennakts
sociālo aprūpi pilngadīgām personām, kurām
nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz
aprūpei mājās vai nakts patversmei noteikto
apjomu, kad ārstēšanās stacionārā nav pamatota
ar medicīniskām indikācijām, kā arī pēcoperācijas
un atveseļošanās periodā pēc veselības aprūpes
pakalpojuma saņemšanas stacionārā.
4.2.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

4.2.1.1. pensijas vecuma personas, ja viņām
nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā
aprūpe;
4.2.1.2. personas ar invaliditāti, ja viņām nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe;
4.2.1.3. personas bez mājokļa vai krīzes situācijā
nonākušas personas, ja viņām ir nepieciešama
uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe.
4.2.2. Pakalpojumu nepiešķir personām, kurām ir
medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma
saņemšanai (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā,
akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas
slimības).
4.2.2.1. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
4.2.2.2. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
4.2.2.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
4.2.3. Pakalpojums Institūcijā tiek nodrošināts
līdz diviem mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas
termiņš var tikt pagarināts līdz invaliditātes grupas
piešķiršanai vai līdz personas ievietošanai Institūcijā uz pastāvīgu dzīvi.
4.2.4. Pakalpojuma apmaksa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
5. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
bērniem
5.1. Pakalpojums bērnam sociālu apstākļu dēļ no
dzimšanas līdz divu gadu vecumam.
5.1.1. Pakalpojumu bērnam sociālu apstākļu dēļ
no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina
Institūcijā.
5.1.2. Pakalpojumu bērnam nodrošina pēc vecāku
lūguma, ja:
5.1.2.1. sakarā ar ārstēšanos viņi nespēj bērnu
aprūpēt;
5.1.2.2. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
5.1.2.3. jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu
vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama
Institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa
baro bērnu ar krūti.
5.1.3. Bērnu aprūpes iestādē ņem īslaicīgā aprūpē
(līdz trim mēnešiem) pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersoniska lēmuma, pēc policijas rīkojuma
vai pašvaldības sociālā dienesta atzinuma.
5.1.4. Uzturēšanās laiks Institūcijā ir līdz sešiem
mēnešiem.
5.1.5. Pakalpojuma sniegšanu Institūcijā bērnam
var pārtraukt, ja:
5.1.5.1. bērna vecākiem tiek atņemtas aprūpes
tiesības;
5.1.5.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu
aizbildnībā;
5.1.5.3. JSLP pieņēmusi lēmumu par Pakalpojuma
pārtraukšanu.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
5.2. Pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
5.2.1. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus
bērnus ievieto Institūcijā ar Bāriņtiesas lēmumu,
ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams
nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
5.2.2. Ārkārtas gadījumā bērnu nekavējoties ievieto Institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem
dokumentiem:
5.2.4.1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku
lēmumu;
5.2.4.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai
bīstamos apstākļos pamestu bērnu.
5.3. Atbalsts ģimenēm un bērniem, kuri cietuši
no vardarbības.
5.3.1. Bērniem, kuri cietuši no vardarbības,
ģimenēm un bērniem krīzes situācijās sociālo
un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo
rehabilitāciju sniedz Institūcijā vai Krīzes centrā.
5.3.2. Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:
5.3.2.1. bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem;
5.3.2.2. vardarbībā cietušas personas ar bērniem.
5.3.3. Lai saņemtu Pakalpojumu:
5.3.3.1. bērns personīgi vēršas pēc palīdzības;
5.3.3.2. bērna vecāki vai aizbildnis vēršas pēc
palīdzības;
5.3.3.3. lūgumu uzņemt bērnu Institūcijā var
iesniegt Bāriņtiesa, valsts vai pašvaldības policija,
veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes.

Ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs

5.3.4. Uzturēšanās laiks Institūcijā ir līdz trīs mēnešiem un to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem,
ja Bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par bērna
nodošanu aizbildnībā vai ievietošanu audžuģimenē vai Institūcijā.
5.3.5. Pakalpojumu pārtrauc šādos gadījumos:
5.3.5.1. pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss;
5.3.5.2. Institūcija vai Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;
5.3.5.3. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu
aizbildnībā;
5.3.5.4. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna
ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
5.3.6. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātiem
maksas pakalpojumiem.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
5.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6. Dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem
6.1. Dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem nodrošina:
6.1.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus;
6.1.2. sociālo prasmju attīstību;
6.1.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas
iespējas;
6.1.4. ēdināšanu;
6.1.5. aprūpētāja-pavadoņa pakalpojumus.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.2. Dienas centrā uzņem personas:
6.2.1. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.2.2. kuras sasniegušas 16 gadu vecumu;
6.2.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.2.4. kuras nav nodarbinātas.
6.3. Pakalpojuma sniegšanu dienas centrā var
pārtraukt, ja persona:
6.3.1. nepilda līguma saistības;
6.3.2. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.3.3. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Dienas
centru ilgāk par vienu mēnesi;
6.3.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.3.5. uzsākusi strādāt algotu darbu;
6.3.6. sasniegti rehabilitācijas plānā noteiktie
mērķi;
6.3.7. rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojumu
sniegšanu;
6.3.8. persona ir mainījusi dzīvesvietu uz citas
pašvaldības teritoriju vai citu valsti.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.4. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem
maksas pakalpojumiem.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
6.5. Ja persona normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā atzīta par trūcīgu, tā no maksas par pakalpojumu tiek atbrīvota.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
7. Grupu dzīvoklis
7.1. Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un atbalstu
sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas
grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama
atrašanās Institūcijā.
7.2. Grupu dzīvoklī uzņem:
7.2.1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kurai vairs nav nepieciešams rehabilitācijas pakalpojums Institūcijā un kura vēlas
dzīvot grupu dzīvoklī;
7.2.2. citas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības
dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās
Institūcijā.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
7.3. Pakalpojumu grupu dzīvoklī pārtrauc:
7.3.1. ja persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
7.3.2. personai ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi un viņa atgriežas Institūcijā;
7.3.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
7.3.4. persona pārkāpj noslēgtā līguma saistības
un iekšējās kārtības noteikumus;
7.3.5. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
7.3.6. persona saņēmusi dzīvokli pašvaldības
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
7.4. JSLP ar personu slēdz līgumu par uzturēšanos
grupu dzīvoklī.
7.5. Persona maksā par Pakalpojumiem saskaņā ar
Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas
pakalpojumiem.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
7.6. Ja Grupu dzīvoklī uzturas persona, kura nav
Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotājs vai par
kuras ievietošanu Institūcijā lēmumu pieņēmusi
cita pašvaldība, JSLP slēdz līgumu ar attiecīgo
pašvaldību par uzturēšanās izdevumu samaksu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
8. Nakts patversme
8.1. Nakts patversmē (turpmāk tekstā – Patversme) uzņem bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes
situācijā nonākušas pilngadīgas personas.
8.2. Patversme personām nodrošina:
8.2.1. naktsmītni, ēdināšanu;
8.2.2. personiskās higiēnas iespējas;
8.2.3. sociālā darbinieka konsultācijas.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
8.3. Patversmē neuzņem personas, kuras atrodas
alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
8.4. No Patversmes izraida personas, kuras neievēro iekšējās kārtības noteikumus.
8.5. Maksimālais personas uzturēšanās laiks
Patversmē ir 60 dienas.
8.6. Uzturēšanās laiku Patversmē virs 60 dienu
termiņa pagarina ar JSLP vadītājas rīkojumu
personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu
risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
8.7. Par uzturēšanos Patversmē no personas
iekasē maksu Jelgavas pilsētas domes noteiktajā
apmērā.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
8.8. Ja persona nespēj samaksāt par Patversmes
sniegtajiem pakalpojumiem, viņu iesaista līdzdarbības pienākumu izpildē normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.9. Ja Patversmē uzturas persona, no citas pašvaldības, Patversme risina jautājumu ar attiecīgo
pašvaldību par līguma slēgšanu.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
9. Specializētā autotransporta pakalpojumi
9.1. Pakalpojumu nodrošina personām ar pārvietošanās traucējumiem, kuras nespēj patstāvīgi
izmantot sabiedrisko transportu.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
9.2. Pieprasot šo Pakalpojumu, persona JSLP
iesniedz iesniegumu, kurā norāda deklarēto
dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu, laiku,
iespējamo izmantošanas ilgumu (nepieciešamības gadījumā pavadoņa pakalpojumus persona
nodrošina pati).
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
9.3. Atkārtotu pakalpojumu persona var pieprasīt
telefoniski.
9.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
9.5. Pakalpojumu nepiešķir, ja persona:
9.5.1. transportējama guļus stāvoklī;
9.5.2. transportējama ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienesta transportu;
9.5.3. atrodas Institūcijā vai stacionārā.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
9.6. Persona maksā par Pakalpojumu saskaņā ar
Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas
pakalpojumiem.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
10. Higiēnas pakalpojumi
10.1. Dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas
pakalpojumus sniedz JSLP Higiēnas centrā.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
10.2. Šo pakalpojumu var saņemt:
10.2.1. trūcīgas personas (ģimenes);
10.2.2. pensijas vecuma personas un personas
ar invaliditāti;
10.2.3. sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotāji.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
10.3. Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāuzrāda šādi dokumenti:
10.3.1. izziņa par atbilstību trūcīgas personas
statusam;
10.3.2. invalīda apliecība;
10.3.3. pensionāra apliecība;
10.3.4. sociālās dzīvojamās mājas apliecība.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
10.4. Maksa par pakalpojumiem Higiēnas centrā
ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes
apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
11. Sociālā darba pakalpojumi
11.1. JSLP nodrošina:
11.1.1. speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības
personām, kurām nepieciešams sociālais un
psiholoģiskais atbalsts;
11.1.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā
nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku
atkalapvienošanai;
11.1.3. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem,
lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai
ģimenē;
11.1.4. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska
grupu personām;
11.1.5. sociālais darbs ar atkarīgām personām;
11.1.6. sociālais darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
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Futbola dienā
1500 apmeklētāju

Nedēļas nogalē ZOC notika Futbola diena,
kurā apmeklētājus gaidīja konkursi, notika
spēles starp dažādām komandām, piemēram, Saeimas komanda tikās ar futbola
skolas «Metta» audzēkņu vecāku izlasi.
Dienas izskaņā notika virslīgas čempionāta
spēle, kurā FK «Jelgava» ar 5:1 uzveica JFK
«Olimps». Vārtus guva Gints Freimanis,
Mārcis Ošs, Deniss Petrenko, Igors Lapkovskis un Deivids Kortezs. Futbola dienas
organizatori lēš, ka
svētkos piedalījās
ap 1500 apmeklētāju, lielākā daļa
– 1300 – bija atnākuši uz virslīgas
spēli.

Iesniedz protestu

Latvijas Jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstēs
futbolā 1995. – 1996. gadā dzimušajiem
zēniem jelgavnieki ieņēma 2. vietu un biļeti
uz olimpiādi neieguva. Šoreiz viss izšķīrās no
vārtu attiecības, tāpēc patraucējusi Jelgavas
novada komandas trenera Rimanta Štopja
nekoleģiālā rīcība. Proti, Jelgavas komanda
pirmajā spēlē tikās ar Jelgavas novada komandu, uzvarēja ar 9:1, bet pēc spēles novada komandai piešķīra tehnisko zaudējumu
0:3 – laukumā atradās iepriekš nepieteikts
spēlētājs. Pret Tukumu novada komanda
nespēlēja. Jelgavas komanda iesniegusi
protestu un pieprasa izšķirošās spēles ar
Tukumu pārspēli. «Tas ir principa jautājums,
jo nevar jauniešiem rādīt piemēru, ka var uzvarēt negodīgā ceļā,» uzskata FK «Jelgava»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Meklē darbu

Vakaros – malkas skaldīšanā. T. 29974300.

Mājkalpotājas, aprūpētās vai aukles darbu.
Tālrunis 26847319.

Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, tāmētājs
ar pieredzi meklē nopietnu darbu.
Tālrunis 29518613.

Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 26770409.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

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

Krāsošanas darbos celtniecībā. Var piedāvāt citu darbu. Tālrunis 26812976.

Pasniedzējs – vasaras sezonā. Varu pasniegt privātstundas vācu, krievu valodā,
veikt sīktulkojumus. Arī kā gids tulks tūrismā. Tālrunis 26872900.

Piedāvā darbu

Jebkuru darbu. Tālrunis 28250775.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
11.2. Sociālais darbinieks:
11.2.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt
sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
11.2.2. atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
11.2.3. piesaista nepieciešamos resursus un organizē Pakalpojumus personas sociālo problēmu
risināšanai;
11.2.4. sniedz informāciju par Pakalpojumiem,
sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un Pakalpojumu sniedzējiem.
12. Psihologa pakalpojumi
12.1. JSLP nodrošina:
12.1.1. psihologa konsultācijas ģimenēm un
personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda
mēģinājums, pārciesta vardarbība);
12.1.2. psihosociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
12.1.3. personu (ģimeņu) izpēti pēc Jelgavas
pilsētas Bāriņtiesas lūguma;
12.1.4. konsultācijas citām personām ar JSLP
sociālo darbinieku nosūtījumu.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
12.2. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vēršas
personīgi pie pakalpojuma sniedzēja.
12.3. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem
maksas pakalpojumiem.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
12.4. Ja persona normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā atzīta par trūcīgu, tā no maksas par Pakalpojumu tiek atbrīvota.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
13. Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis
Foto:
Ivars Veiliņš
no
prettiesiskām
darbībām
13.1. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš
ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma,
ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas
vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš
atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos
sabiedrībā.
13.2. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz:
13.2.1. dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultāciju);
13.2.2. rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).
13.3. Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu
rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes
locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā apmaksā
no valsts budžeta līdzekļiem.
13.4. JSLP, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.
13.5. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts budžeta
līdzekļiem.
14. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai
14.1. Sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā.
14.1.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
14.1.1.1. pensijas vecuma personas pēc akūtām
slimībām vai hronisku slimību paasinājumiem,

Mēbeļu tapsētājs, restaurators. Tālrunis
63027358, 29659962.

SIA «Mass» aicina darbā virtuves strādnieci(-ku). Vēlamās prasības: spēja
strādāt aktīvi, augsta atbildības sajūta,
prasme strādāt komandā, bez kaitīgiem
kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālas mēnešalgas apmēru;
14.1.1.2. trūcīgās personas akūtu vai hronisku
slimību paasinājumu gadījumos, ja slimība radījusi
funkcionālus traucējumus;
14.1.1.3. invalīdi, ja diagnoze neietilpst valsts
apmaksātās programmas ietvaros;
14.1.1.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
14.2. Īslaicīgs Pakalpojums krīzes istabās sociālajā
dzīvojamā mājā.
14.2.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt ģimenes
(personas), kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas
nelaimes vai avārijas rezultātā.
14.2.2. Persona slēdz līgumu ar Pakalpojuma
sniedzēju.
14.2.3. Pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku
līdz trīs mēnešiem.
14.2.4. Uzturēšanās laiku krīzes istabās var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, saskaņā ar JSLP vadītājas lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties
uz sociālā darbinieka atzinumu.
14.2.5. Sākot ar ceturto mēnesi, persona apmaksā
īres un komunālos maksājumus.
14.2.6. Pakalpojumu pārtrauc, ja:
14.2.6.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;
14.2.6.2. persona pārkāpj līguma saistības vai
apdraud citu personu dzīvību un veselību;
14.2.6.3. personai tiek piešķirta cita dzīvojamā
telpa;
14.2.6.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
14.3. Higiēnas preces ir tiesīgi saņemt bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja
viņi apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
14.4. Pretizgulējumu matrači, funkcionālās gultas,
tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk – inventārs).
14.4.1. Inventāru, kurš nav iekļauts valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, tiesīgas
saņemt personas ar invaliditāti un prognozējamu
invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.
14.4.2. JSLP ar personu slēdz Patapinājuma
līgumu.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
14.5. Reitterapijas pakalpojums.
14.5.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
14.5.1.1. pilngadīgas personas ar invaliditāti (ar
muguras smadzeņu bojājumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā);
14.5.1.2. bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem vai nervu sistēmas bojājumiem.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
15. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība
15.1. JSLP normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvērtē personas vajadzības pēc Pakalpojuma,
pieņem lēmumu, kā arī organizē Pakalpojuma
saņemšanu.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
15.2. Ja persona pieprasa valsts apmaksātu sociālo Pakalpojumu, JSLP izvērtē personas atbilstību
Pakalpojuma saņemšanai un pieņem lēmumu par

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Airētāji gatavojas EČ

Latvijas kausā
airētājiem 500
metru distancē
kanoe uzvarējis Gatis Pranks
un kvalificējies
dalībai Eiropas
čempionātā, kas sāksies 17. jūnijā Serbijā.
Eiropā Gatis startēs arī 1000 metru distancē. EČ piedalīsies arī kanoists Romans
Astapovs un smaiļotājs Mārtiņš Upītis
(attēlā) 200 metros. Tiesa, Latvijas kausā
500 metros Mārtiņš palika trešais, bet pamatdistancē – 200 metros – bija vienīgais
kandidāts uz vietu EČ. Jāpiebilst, ka vadošie airētāji G.Pranks un M.Upītis maijā
vēl piedalīsies Pasaules kausa posmā, lai
labāk sagatavotos startam EČ.
ieradumiem (t.sk. smēķēšanas). Tālrunis
26657786, e-pasts: dps2@inbox.lv.
SIA «Dortmunde GP» meklē darbiniekus(ces)
celtniecībā. Ar pieredzi, bez kaitīgiem ieradumiem. Tālrunis 26042326.
SIA «EK Auce» aicina darbā darbīgas, profesionālas šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.
Namdarim ar galdnieka iemaņām. T. 29141487.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T.20371498, 26596934.
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba – zelta monētas
un mēbeles. T.27166669.
Pakalpojuma nepieciešamību, informē personu
par to. Ja pieņemts lēmums par Pakalpojuma
piešķiršanas nepieciešamību, JSLP lēmumu un
personas iesniegtos dokumentus nosūta par
konkrētu sociālo pakalpojumu koordinēšanu
atbildīgajai institūcijai.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
15.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
15.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
15.5. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
16. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība
16.1. Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir
samaksāt par saņemtajiem sociālajiem Pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai
saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
16.2. Institūcijā ievietotai personai, uz kuras naudas līdzekļiem tiek vērsta piedziņa, ir pienākums
no saviem personīgajiem līdzekļiem atlīdzināt
pašvaldībai radušos zaudējumus, kas izveidojušies
sakarā ar piedziņu.
(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
16.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
16.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
16.5. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
16.6. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes
24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
17. Personas līdzdarbības pienākumi
17.1. Personai ir pienākums:
17.1.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
17.1.2. līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma
saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanā;
17.1.3. sniegt ziņas par sevi;
17.1.4. aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
17.1.5. izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no
viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
17.1.6. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanās
pasākumiem.
17.2. Ja persona, kura vēlas saņemt vai saņem
Pakalpojumus, ļaunticīgi (ļaunprātīgi) nepilda
iepriekšminētos līdzdarbības pienākumus, var pilnīgi vai daļēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu.
18. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
18.1. JSLP rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēšanas
kārtību.
18.2. JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas
domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)
18.3. Jelgavas pilsētas domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

Sporta pasākumi
 19. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2011» 6. kārta (Tetelē).
 19. un 20. maijā pulksten 16 – Jelgavas
čempionāts peldēšanā; LR 5. kausa izcīņas
posms; A.Kresa kauss (LLU peldbaseinā).
 20. un 21. maijā pulksten 12, 22. maijā
pulksten 9.30 – Jaunatnes basketbola līgas
finālspēles zēniem un meitenēm U-17 grupā
(ZOC, Jelgavas Sporta hallē).
 21. maijā pulksten 8 – autoorientēšanās
sacensības («Rullītī»). Sīkāka informācija pa
tālruni 29589595.
 21. maijā pulksten 14 – 1. līgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – FK «Auda»
(ZOC).
 21. maijā pulksten 16 – LČ spēle futbolā
U-13 grupā: JFC «Jelgava» – BFC «Daugava»
(ZOC).
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 22. maijā pulksten 15 – virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FK «Jūrmala
V.V» (ZOC).
 22. maijā pulksten 17 – LČ spēle futbolā U-16 grupā: JFC «Jelgava» – SK «Liepājas
metalurgs» (ZOC).
 26. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2011» 7. kārta
(Būriņos, Garajos Kalnos).
 26. un 27. maijā pulksten 15 – JSPS
klasifikācijas sacensības (LLU peldbaseinā).
 27. – 29. maijā – LR 64. Skolēnu spartakiāde sporta tūrismā (Kaupēna gravā, Zaļeniekos). Informācija pa tālruni 29539836.
 28. maijā pulksten 11 – strītbola turnīrs,
1. kārta (pie Jelgavas Sporta halles). Pieteikšanās 30 min. pirms sacensību sākuma.
 28. maijā pulksten 12 – Latvijas un
Baltijas čempionāts ūdens motocikliem
(Lielupē, Pasta salā).

Pārdod
Gadu vecu teli. Zvanīt vakaros. T. 63081632
Mājas daļu Bauskas novadā. Zeme 4 ha.
T. 26785852
Māju netālu no Olimpiskā centra. T. 20225388
1-istabas dzīvokli pilsētas centrā ar visām
ērtībām, zemi komunālie maksājumi.
T. 29401160.

Dažādi
Piedāvājam māklera pakalpojumus Jelgavā un Jelgavas novadā. Interesēties pa
tālruni 28342037 vai e-pastu:
KristapsAns@inbox.lv
Diplomēta astroloģe ar pieredzi. Irita
Krūmiņa palīdzēs risināt dzīves problēmas.
Taro kārtis. T. 26138578.

Aizsaulē aizgājuši
LEONS MATESOVIČS (dz. 1951. g.)
ANDREJS GIRGENSONS (dz. 1924. g.)
TENIS TOKAREVS (dz. 1952. g.)
ANDRIS ŅESTEROVS (dz. 1943. g.)
IMANTS GOBA (dz. 1932. g.)
GAĻINA SKEGA (dz. 1934. g.)
IGORS KRAVCOVS (dz. 1960. g.)
HERMĪNE GRUNDĀNE (dz. 1912. g.).
Izvadīšana 19.05. plkst.11 Baložu kapsētā.
VLADIMIRS DEDELS (dz. 1975. g.).
Izvadīšana 21.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MIHAILS LAŠKOVS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 19.05. plkst.14 Meža kapsētā.
ZENTA KRAUZE (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 20.05. plkst.13 Meža kapsētā.
KAZIMIRA LEITĀNE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 21.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2011. gada 24. februāra lēmumu Nr.2/15
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 24. FEBRUĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11-10

«DALĪBAS MAKSA PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS»
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.¹daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka daļēju maksu un maksas atvieglojumus, turpmāk tekstā
– maksa, Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, turpmāk
tekstā – Iestādes, kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi.
2. Maksa noteikta šo saistošo noteikumu pielikumā.
3. Maksu Iestādes saņem par kārtējo mēnesi saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas
norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
4. Maksa tiek ieskaitīta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas Izglītības pārvalde»
pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.
5. Iestādes ir atbildīgas par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11-10
«Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs»

DALĪBAS MAKSA PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Nr.p.k. Profesionālās izglītības programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Profesionālās ievirzes izglītības
programmā «Vizuāli plastiskā māksla»
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā peldēšanā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā basketbolā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā kanoe
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā airēšanā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā futbolā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā vieglatlētikā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā džudo
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā šahā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā hokejā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā daiļslidošanā

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

mēnesī

4,10

mēnesī

4,10

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

16,39

mēnesī

16,39

12. Maksas atvieglojumi, finansējumu paredzot no Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālā
budžeta:
12.1. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss:
12.1.1. 100% apmērā atbrīvotas no 10. un 11. punktā minētās maksas,
12.1.2. 50% apmērā atbrīvotas no 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās maksas;
12.2. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem 100% apmērā atbrīvoti no 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās maksas.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

23. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1206.sērija.
9.25 «Mīļais, mums ir mantojums». Melodrāma. 2007.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Krievija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls.
20.sērija.
15.45 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas seriāls. 19.sērija.
16.10 «Smārts». Spēle tiem, kuri mācās.*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1206.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 21.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 36.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 121. un 122.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 39.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā.
Spēle par 3.vietu.
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 12.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 121. un 122.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 39.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Žilī de Mopēna». Vēsturiska drāma. 2004.g. 1.sērija.
0.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 20.sērija.
10.05 «Balva par uzticību». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 120.sērija.
15.15 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 18.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4».
Seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
23.25 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.35 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 14.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.15 «Absolūtā vētra». ASV katastrofu filma. 2000.g.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 15.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 4.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 22.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 49.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 52. un 53.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 353.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.10 «Garšu laboratorija».
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 17.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 50.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 88.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 70.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 54. un 55.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 354.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 28.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 1.sērija.

23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 22.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 219.sērija.
2.05 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Tekila un Boneti». Seriāls. 15.sērija.
3.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Realitātes šovs. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

24. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1207.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 36.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Hindenburga pēdējais lidojums».
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 2.sērija.
12.40 «Vertikāle».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.25 «Viss notiek».*
13.55 «Latvija var!»*
14.25 «Labāki laiki». Seriāls. 21.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 20.sērija.
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1207.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Labāki laiki». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 37.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Tangijeva. Bravo!»
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un ārsts,
Rīgas Stradiņa universitātes profesors Anatolijs
Danilāns. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 123. un 124.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 40.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2007. gada Pasaules kausa izcīņa regbijā. Finālspēle.
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 13.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 123. un 124.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Mangusts» (ar subt.) Krievijas seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL finālspēle. VEF Rīga – BK Ventspils. Tiešraide.
21.35 «Tavs auto».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 40.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 21.sērija.
10.05 «Fjordu vilinājums». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 1.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 121.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 19.sērija.
16.00 «112». Vācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
1.15 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 13.sērija.
2.05 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
3.45 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 7.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 16.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 5.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 23.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 50.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 54. un 55.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 354.sērija.
9.40 «Kāsla metode 2». 28.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 18.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 21. un 22.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 51.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 17.sērija.

tv programma
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 89.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 71.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4». Komēdijseriāls. 56. un 57.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 355.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 20.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 1.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 220.sērija.
0.55 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 56.sērija.
1.50 «Kobra 12». Seriāls. 4.sērija.
2.40 «Tekila un Boneti». Seriāls. 16.sērija.
3.35 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 5.sērija.
4.20 «Jā, dārgā!» Seriāls. 22.sērija.
4.40 «Nakts joki».

25. maijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1208.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 37.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Jauna nedēļa».*
11.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.35 «100. panta preses klubs».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Labāki laiki». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 21.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1208.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 1.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 38.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 125. un 126.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 41.sērija.
13.20 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
13.30 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
13.50 LBL finālspēle. VEF Rīga – BK Ventspils.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 14.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 125. un 126.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 9.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 41.sērija.
22.55 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 22.sērija.
10.05 «Pērļu kaklarota». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 2.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 122.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 20.sērija.
16.05 «112». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 20.sērija.
23.00 «Striptīzs». ASV drāma. 1996.g.
1.15 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 14.sērija.
2.05 «Mans sapņu randiņš». Romantiska komēdija. 2006.g.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 17.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 6.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 24.sēr.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 51.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 56. un 57.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 355.sērija.
9.40 «Melu teorija 2». 20.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 19.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā!» 23. un 24.sērija.
13.00 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 90.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 72.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4». Komēdijseriāls. 58. un 59.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 356.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
24.00 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
1.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Kobra 12». Seriāls. 5.sērija.
2.45 «Tekila un Boneti». Seriāls. 17.sērija.
3.35 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 6.sērija.
4.20 «Jā, dārgā!» Seriāls. 24.sērija.
4.45 «Nakts joki».

26. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1209.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 38.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kas notiek Latvijā?»*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Meža stāsti. Apogs». Dokumentāla filma.*
13.30 «Province».*
14.00 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situāciju komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1209.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 2.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 39.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 13.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un ārsts,
Rīgas Stradiņa universitātes profesors Anatolijs
Danilāns. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «SeMS».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 127. un 128.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 42.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 LBL finālspēle. BK Ventspils – VEF Rīga.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 15.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 127.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Kastro. Cilvēks un mīts». Dokumentāla filma.
21.40 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 42.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.15 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 23.sērija.
10.05 «Četras dienas Toskānā». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 3.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 123.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 21.sērija.
16.05 «112». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.

20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 25.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
0.15 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 15.sērija.
1.10 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 15.sērija.
2.05 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
3.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 53. un 54.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 18.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 7.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 25.sēr.
7.10 «Pavasaris Vārnu ielā». Latvijas anim. f.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 58. un 59.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 356.sērija.
9.35 «Radu būšana 4» (ar subt.). 3.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 20.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā! 2» 25. un 26.sērija.
13.00 «Bakugani». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 91.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 73.sērija.
18.05 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 60.(sezonas noslēguma) sērija.
18.40 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 357.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 «Drakona skūpsts». Spraiga sižeta trilleris. 2001.g.
0.10 «Kinomānija».
0.35 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 5.sērija.
1.35 «Kobra 12». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Tekila un Boneti». Seriāls. 18.sērija.
4.10 «Iepazīsties, mani vecāki!» Real. šovs. 7.sērija.

27. maijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 10.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 39.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 17.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Dabas formas».
Dokumentāla filma. 5. un 6.(noslēguma) sērija.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.15 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situāciju komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 36.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 2.sērija.
0.25 «Nakts ziņas».
0.40 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 13.sērija.

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 129. un 130.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 43.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 LBL finālspēle. VEF Rīga – BK Ventspils.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 16.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 129. un 130.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.05 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 7.finālspēle. BK Ventspils – VEF Rīga. Tiešraide.
21.35 «Motociklisti».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 43.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Zveja» (ar subt.).
23.40 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 24.sērija.
10.05 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «120 stundas». Piedzīvojumu šovs.*
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 124.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 22.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs
16.05 «112». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Policijas akadēmija 3». Piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
23.45 «Zemūdens cietums». ASV trilleris. 2005.g.
1.35 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
2.30 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 25.sērija.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 19.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki! 2» 8.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 26.sēr.
7.10 «Ledus pavēlnieks». Latvijas anim. f.
7.40 «Bakugani». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 60.sērija.
8.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 1.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 357.sērija.
9.40 «Nozieguma skelets 5». 18.sērija.
10.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 21.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā! 2». 3. un 4.sērija.
13.00 «Bakugani». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.35 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 8.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 92.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 74.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle». Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 358.sērija.
21.00 «Iepazīsties, Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
23.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.30 «Trīspadsmitais». Kriminālfilma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
4.45 «Nakts joki».

28. maijs, sestdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 77. un 78.sērija.
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
Mežs – Zemes plaušas. Medņu un rubeņu riests.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Skrienam sportot!»
12.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 32. un 33.sērija.
13.55 M.Tvens. «Princis un ubaga zēns». Nacionālā teātra izrāde.*
16.15 «LTV portretu izlase». Režisors Edmunds Freibergs.*
16.45 «Meža stāsti. Apogs». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Zolitūdes novadgrāvju garumā.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Balss pavēlnieks». Bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkurss.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Balss pavēlnieks». Bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkurss.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Visi neredzamie bērni». Drāma. 2005.g.

LTV7
7.50 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Miris. Dzīvs. Bīstams». Detektīvfilma. 2006.g. 3. un 4.sērija.
13.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.20 Red Bull X-fighters. Pārraide no Dubaijas.*
16.20 «Kastro. Cilvēks un mīts». Dokumentāla filma.
17.20 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
17.30 «30 sekundes līdz Marsam».
18.30 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».*
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.
21.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.50 «Tikai draugi». Kanādas, Romantiska komēdija. 2005.g.
23.30 Red Bull X-fighters. Tiešraide no Brazīlijas.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 14.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 4.sērija.
11.00 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Komēdija. 2003.g.
11.50 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ sacīkšu tiešraide.
12.10 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Filmas turpinājums.
13.15 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ sacīkšu tiešraide.
13.35 «Latvijas meži. Pavasaris».
13.50 «Sarunas vērts». ASV romantiska komēdija. 1995.g.

16.00 «Mežrožu ieleja. Alkas pēc laimes». Melodrāma. 2007.g.
17.55 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ sacīkšu tiešraide.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.
21.35 «Mis Slepenā aģente 2». ASV komēdija. 2005.g.
23.55 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
1.50 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
2.15 «Ekskursants». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
3.55 «Zemūdens cietums». ASV trilleris. 2007.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 20.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 9.sērija.
6.35 «Paldies par pirkumu 2». 1.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 10.sērija.
7.25 «Bakugani». Anim. ser. 2.sērija.
7.50 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
8.45 «Mūmija». Anim. ser. 5.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.35 «Kinomānija».
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Vīrietis uz paklāja».*
13.10 «Ievas pārvērtības».*
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.*
15.35 «Iepazīsties, Fakeri!» ASV komēdija. 2004.g.
17.55 «Iepazīsties, Robinsoni!» ASV animācijas filma. 2007.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 TV3 Ziņu dienests piedāvā: «Lielā aizbraukšana 2.
Vācija». Dokumentāla filma.
20.55 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
22.00 «Lēcējs». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
23.50 «Labā sabiedrībā». ASV komiska drāma. 2004.g.
2.00 «Pa jokam par mīlestību». ASV komēdija. 1990.g.
3.40 «Tekila un Boneti». 20.sērija.
4.35 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
16.55 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
17.55 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
18.55 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbola apskats».
20.20 «Labestības diena». Labdarības maratona noslēguma koncerts. Tiešraide.
0.10 «Mis Slepenā aģente 2». ASV komēdija. 2005.g.
2.10 «Atriebēju komēdiija». Komēdija. 1998.g.
3.50 «Neglābjami ievainots». ASV krimināldrāma. 2001.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.

Eksperimentālajā
mūzikas studijā,
Filozofu iela 5, Jelgava,
21. maijā no plkst.10 līdz 16
«Atvērto durvju diena»
un pieteikšanās «Suzuki»
klavierspēles programmā.
Tālrunis: 26301941,
e-pasts: latviasuzuki@inbox.lv

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 21.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 10.sērija.
6.35 «Paldies par pirkumu 2». 2.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 11.sērija.
7.25 «Bakugani». Anim. ser. 3.sērija.
7.50 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Iepazīsties, Robinsoni!» Animācijas filma. 2007.g.
13.00 «Lielās nepatikšanas». Kriminālkomēdija. 2002.g.
14.35 «Lēcējs». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
16.30 «Nelabojami blēži». ASV komēdija. 1988.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja. Dzīvības šūpulis». ASV, Vācijas, Piedzīvojumu filma. 2003.g.
22.55 F-1. Monako Grand Prix izcīņa.
1.40 «Nekaunīgais brālis». ASV komēdija. 2001.g.
3.15 «Tekila un Boneti». Seriāls. 21.sērija.
4.05 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 10.sērija.
4.50 «Nakts joki».

LTV7

–

Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2011./2012.
mācību gadā 5 – 6 gadus vecus bērnus
apgūt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātās pirmsskolas
izglītības programmu ar
apmācību latviešu valodā un četrgadīgos bērnus – pēcpusdienās apmeklēt
rotaļu grupiņu.
Tālrunis uzziņām: 63021773.

29. maijs, svētdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 79. un 80.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 47. un 48.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 36.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 21.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Dienvidāfrika».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Balss pavēlnieks». Bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkurss.*
17.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Virsotņu iekarotāja». Melodrāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Dejas ar vilkiem». Piedzīvojumu filma. 1990.g.
0.50 «Nakts ziņas».
1.00 «Laiks vīriem?»*

7

Jelgavas Mākslas skolā
uzņem dalībniekus vasaras
nodarbībām šādās vecumgrupās:
5 – 6 gadi un 7 – 9 gadi.
Nodarbības sākas 1. un 2. jūnijā.
Papildinformācija pa tālruni 28857845
(skolotāja Agija).

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš».
JAMAHAS mūzikas skolas klase turpina
uzņemt audzēkņus, aicinot pieteikties
bezmaksas prezentācijas nodarbībām
mazuļus no 4 mēnešu vecuma un sintezatora spēles apmācībā no 6 gadiem
līdz neierobežotam vecumam.
Tālrunis 26010105.

KURSI
Piedāvājam šāda veida apmācību Jelgavā:
• Motorzāģa un krūmgriezēja operators;
• Hidroceltņa (FISKARS) operators;
• Autoiekrāvējs/Elektroiekrāvējs.
Veicam arī izbraukuma apmācību
(grupām, sākot no 5 cilvēkiem).
Apliecībām iespējams arī notariālais
tulkojums, ar kuru apliecības derīgas
darbam Eiropā.

J.Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718 vai 26010105.

Tel: 26670888; fakss: 6755253;
www.mcliepa.lv

7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
////////////////////////////////////////////////////////////
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
INFO: 29900999
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Tikai draugi». Romantiska komēdija. 2005.g.
13.40 «Basketbola apskats».*
14.10 Red Bull X-fighters. Pārraide no Brazīlijas.*
16.10 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
//////////////////////////////////////////////////
17.05 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
17.10 «Miris. Dzīvs. Bīstams». Detektīvfilma. 3. un 4.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja». Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 17.sērija.
DJ REVERSS /RƟGA/
22.00 «Žilī de Mopēna». Vēsturiska drāma. 2004.g. 2.sērija.
DJ GV /VENTSPILS/
23.40 2006.gada Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī.
5*,"*À0%*&/%*4,05ƕ,"164"6%Ç*&.̓
2006.gada 9.septembris.*
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MUSIQQ

Jelgavas 1. ģimnāzija

2011./2012. mācību gadā uzņems skolēnus 7., 10. klasē un brīvajās vietās pārējās klašu grupās.
7. klašu skolēnu uzņemšana sāksies 1. jūnijā skolas kancelejā.
10. klašu uzņemšanas komisijas darba laiki:
13. – 14. jūnijā – no plkst.9 līdz 15;
15. – 17. jūnijā – no plkst.9 līdz 12.
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LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 24.sērija.
7.00 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.30 «Dabas stihiju varā».
Dokumentāla programma. 3. un 4.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.55 «Autoziņas».
9.25 «Ražots Latvijā».
9.55 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 11.sērija.
11.10 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
11.35 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
13.40 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
14.05 «Mentālists». ASV seriāls. 2.sērija.
15.05 «Labestības diena». Labdarības maratons. Tiešraide.
15.40 «Ekstrēms tuvplānā».
15.55 «Mājokļa jautājums».*
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ARVIDS BERKIS &
ROBERTS LEJASMEIJERS
41&$*Ɗ-"*47*&4*4̓"33/#4&56̓
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Komisijas strādās 119. kabinetā.
10. klašu skolēniem tiek piedāvāts daudzveidīgs vispārējās vidējās izglītības programmu klāsts:
1. Vispārizglītojošā virziena programma, kurā skolēni apgūst pilnu fizikas, ķīmijas, bioloģijas kursu,
mājsaimniecību vai 3. svešvalodu;
2. Humanitārā un sociālā virziena programma, kurā ir iespēja padziļināti mācīties angļu valodu,
latviešu literatūru. Šīs programmas skolēni apgūst 3. svešvalodu (krievu vai vācu), filozofiju,
psiholoģiju, ētiku, dabaszinību kursu;
3. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma ar plašām stundu plānu variācijas
iespējām:
3.1. matemātikas novirziens – padziļināti tiek piedāvāta matemātika, fizika, skolēni mācās programmēšanu, informātiku;
3.2. inženierzinātņu novirziens – skolēniem iespēja mācīties tehnisko grafiku, ievadu inženierzinātnēs, datorizēto projektēšanu, padziļināta fizikas, matemātikas apguve;
3.3. JAUNUMS 2011./2012. m.g. – informācijas tehnoloģiju novirziens, kurā skolēni mācīsies
informātiku, programmēšanu, lietojumprogrammatūru, padziļināti – fiziku.
Inženierzinātņu un IT novirziena realizācija skolā notiek sadarbībā ar LLU Tehnisko un IT fakultāti,
nodrošinot šo klašu beidzējiem atvieglojumus, mācoties minētajās fakultātēs.
Informācija – skolas mājas lapā www.1gim.jelgava.lv, pa tālruni 63020277, 63045548.
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Kultūras pasākumi
 19. un 20. maijā – profesionālās izglītības iestāžu pasākums jauniešiem «Amatnieku svētki 2011». 19. maijā no pulksten 14 līdz 18 un 20. maijā no pulksten
11 līdz 15 – Amatnieku prezentācijas un meistarstiķu programmas (Hercoga
Jēkaba laukumā). 20. maijā no pulksten 16 līdz 17 – gājiens no Jelgavas Amatu
vidusskolas līdz kultūras namam. Ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa.
 21. maijā pulksten 13 – Etnodienas koncerts – mazliet detektīvs – «Meklēju
Jelgavas sirdi». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 22. maijā pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Kukulītis» (bilingvāli). Pēc izrādes
– spēles un diskotēka bērniem. Biļešu cena – Ls 2 (vecākiem nav jāmaksā). Iepriekš
obligāti jāpiesakās pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 21. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. maijā pulksten 14 – 6. Vienotības velobrauciens (starts no Zemgales
Olimpiskā centra, finišs BJC «Junda» nometnē «Lediņi»).
 22. maijā pulksten 19 – dūdu un bungu mūzikas grupas «Auļi» koncerts.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Jelgavas Pilsētas svētki. Moto: «Es mīlu Jelgavu!»
 24. maijā pulksten 19.30 – Pilsētas svētku ieskaņas koncerts «Veltām dančus Jelgavai». Piedalās TDA «Jaunība» (mākslinieciskais vadītājs A.Noviks) un «Rota» (vadītāja
L.Muskare). Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 24. maijā pulksten 18 – aicina Danču klubs uz lustēm kopā ar folkloras kopu
«Dimzēns» «Jelgaviņa – smuka muiža». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 25. maijā pulksten 19 – koncertuzvedums «Pasakas par ziediem». G.Āboliņš (stāstnieks), D.Krenberga (flauta), V.Pūce (klavieres un mūzikas autors). Biļešu cena – Ls 2,50;
2; 1,50 (kultūras namā).
 26. maijā pulksten 14 – Zelta kāzu pāru pieņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Ieeja – ar ielūgumiem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. maijā pulksten 18 – Skolēnu, olimpiāžu uzvarētāju, pieņemšana pie Jelgavas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
 27. maijā pulksten 17 – Pilsētas svētku gājiens (no Pulkveža O.Kalpaka ielas pa Lielo
ielu līdz kultūras namam).
 27. maijā pulksten 19 – koncerts. Jelgavas diksilends un Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra aktieri. Pulksten 20 – dziesmu spēle «Nopietni pa jokam». Piedalās: latviešu estrādes vecmeistari, Jelgavas Tirkīza kora ansamblis, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri.
No pulksten 21.30 līdz 24 – zaļumballe. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 27. maijā pulksten 20 – pieņemšana pie Jelgavas domes priekšsēdētāja. Pilsētas
augstāko apbalvojumu – «Goda zīme» un «Goda raksts» – pasniegšana. Ieeja – ar
ielūgumiem (kultūras namā).
 28. maijā no pulksten 9 līdz 15 – Amatu diena. Amatu prasmju demonstrējumi,
gadatirgus, kultūras programma (Hercoga Jēkaba laukumā).
 28. maijā pulksten 12 – Jūrmalas teātra viesizrāde bērniem «Kas zaķīti nosargās».
Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 28. maijā no pulksten 14 līdz 16 – muzicē koklētāju ansamblis «Rūta» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. maijā pulksten 15 – «Streetbike freestyle» (motociklu šovs) (Pasta ielā starp
Dobeles un K.Barona ielu).
 28. maijā pulksten 16 – Latvijas skolu jaunatnes pūtēju orķestru koncerts «Mēs varam tā!». Koncertā piedalās arī viesorķestris no Polijas. Koncerta mākslinieciskais vadītājs
H.Bārzdiņš. Virsdiriģenti – A.Celms, J.Smilga, A.Muižnieks, horeogrāfi – V.Vidzemniece,
S.Vīgante un G.Skribāns. Ieeja – bez maksas (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 28. maijā pulksten 18 – Jelgavas kamerorķestra un Latvijas Nacionālās operas orķestra dalībnieku koncerts. Diriģents A.Meri. Programmā: K.F.E.Baha «Koncerts čellam
un stīgu orķestrim» (solists Maksims Beitāns), A.Šnitkes «Koncerts klavierēm un stīgu
orķestrim» (solists Mārtiņš Zilberts), H.M.Gurecka 3. simfonija «Sinfonie der Klaglieder»
(soliste Liene Kinča (soprāns)). Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras namā).
 28. maijā pulksten 20 – Ivars Galiņš un grupa «Laikā pirms...» ar rock`n`roll šovu.
Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts. Ap pulksten 23.30 – ūdens strūklaku šovs. Ieejas
maksa – Ls 2; skolēniem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 29. maijā pulksten 16 – Latviešu biedrības amatierteātra izrāde A.Brigadere «Lielais
loms». Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 29. maijā pulksten 21 – latviešu tradīcijas mūsdienu deju lieluzvedumā «Jāņu
nakts mistērija Lielupes krastā». Režisore A.Andersone. Piedalās: «Junda» deju studija
«Benefice», tautas deju kolektīvi «Jundaliņi», «Jundēns», «Jundari», JPPA «Kultūra» deju
studija «Intriga» un BDK «Vēja zirdziņš», mūsdienu deju dejotāji no Jelgavas novada un
Tukuma, folkloras kopa «Dimzēns». Biļešu cena – Ls 2. Biļetes pieejamas kultūras namā
un «Biļešu paradīzes» kasēs (Zemgales Olimpiskajā centrā).

Transporta kustības ierobežojumi Jelgavas Pilsētas svētkos
27. maijā slēgta satiksme:
• Lielajā ielā (posmā no Pulkveža O.Kalpaka līdz Lielās un Akadēmijas ielas krustojumam)
– no pulksten 16.45 līdz gājiena beigām pulksten 18.15;
• Pulkveža O.Kalpaka ielā (posmā no Lielās līdz Raiņa ielai) – no pulksten 16.20 līdz 18;
• Svētes ielā (posmā no Pulkveža O.Kalpaka līdz Pētera ielai) – no pulksten 16.20 līdz 18;
• Svētes ielā (posmā no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Mākslas skolai) – no pulksten 16.20 līdz 18;
• Uzvaras ielā (posmā no Akadēmijas un Lielās ielas krustojuma līdz K.Barona ielai) – no
pulksten 17 līdz gājiena beigām pulksten 18.15;
• K.Barona ielā (posmā no Uzvaras ielas līdz K.Barona un Pasta ielas krustojumam) – no
pulksten 17 līdz gājiena beigām pulksten 18.15.
Apstāties un stāvēt aizliegts – 27. maijā no pulksten 7 līdz 19 un 28. maijā no pulksten 24
līdz 15 K.Barona ielā (posmā no Uzvaras līdz K.Barona un Pasta ielas krustojumam) un pie
Jelgavas kultūras nama.
Amatu dienas laikā slēgta satiksme K.Barona ielā (posmā no Uzvaras līdz K.Barona un
Pasta ielas krustojumam) – 28. maijā no pulksten 7 līdz 15.
Apstāties un stāvēt aizliegts (abās ielas pusēs) – 28. maijā no pulksten 7 līdz 17 Pasta ielā
(posmā no Dobeles līdz K.Barona un Pasta ielas krustojumam).
Motociklu šova laikā slēgta satiksme Pasta ielā (posmā no Dobeles līdz K.Barona un Pasta
ielas krustojumam) – 28. maijā no pulksten 13.45 līdz 17.

Ilga Čakste
(1924 – 2011)
Kad visi Zemgales dārzi ir ābeļziedu balti, mūžībā aizgājusi
Latvijas pirmā prezidenta mazdēla Jāņa Konstantīna Čakstes
dzīvesdraugs Ilga Čakste.
Ilga Čakste mūsu atmiņās paliks kā Latvijas Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas, viņa ideālu par Latvijas valsti
popularizētāja, mūsu visu valstiskās pašapziņas glabātāja. Ilgas
kundze – vienmēr atsaucīga, ļoti inteliģents un interesants sarunu biedrs, «Auču»
saimniece, kas ap sevi ir pulcējusi Čakstes dzimtu, arī mūs, jelgavniekus, un cilvēkus
no visas Latvijas.
Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, visiem
Čakstes dzimtas pārstāvjiem, zaudējot Ilgu Čaksti.
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 19. maijs

Pilsētas svētkos apliecināsim
mīlestību Jelgavai!
 Sintija Čepanone

Lai mūsu pilsētu iemīlētu citi,
tā pirmām kārtām jāmīl mums
pašiem, tādēļ šogad Pilsētas
svētku moto ir «Es mīlu Jelgavu». To laikā jelgavniekiem
ir lieliska iespēja vēlreiz apliecināt savu piederību Jelgavai,
vienlaicīgi arī pilsētas viesus
aicinot atbraukt, iepazīt mūsu
pilsētu un iemīlēt to.
Maija pēdējā nedēļā atzīmējam Jelgavas
Pilsētas svētkus, un arī šogad no 24. līdz
29. maijam ik dienu notiks vairāki pasākumi Pilsētas svētku zīmē. «Programmu
esam plānojuši tā, lai katrs svētku dalībnieks neatkarīgi no vecuma, interesēm un
finansiālajām iespējām varētu apmeklēt
ko saistošu tieši sev,» notikumiem piesātinātu nedēļu sola aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics, norādot,
ka jau pašlaik kultūras namā var izjust
Pilsētas svētku gaisotni, jo tur atklāta
Jelgavas un novada fotogrāfu darbu izstāde. Ap pussimts fotogrāfijās iemūžināta
mūsu pilsētas noskaņa, skati, arhitektūra,
cilvēki.

Dejos Jelgavai

Pilsētas svētku nedēļa sāksies 24. maijā
ar ieskaņas koncertu «Veltām dančus
Jelgavai», kurā uzstāsies «Jaunības» un
«Rotas» dejotāji, un Danču kluba lustēm
kopā ar folkloras kopu «Dimzēns». Abi
pasākumi notiks kultūras namā un būs
bez maksas. Savukārt nākamajā dienā uz
kultūras nama skatuves koncertuzvedumā
tiks izdzīvotas «Pasakas par ziediem». «Patiesībā jau šīs pasakas stāsta par cilvēkiem,
cilvēku attiecībām, un tām cauri vijas arī
mīlestības motīvs, kas tematiski iederas
mūsu Pilsētas svētkos,» saka «Kultūras»
direktora vietniece Inta Englande.
26. maijā īpaši tiks godātas stiprās ģimenes – uz svinīgu pasākumu domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš ielūdzis zelta pārus
jeb jelgavniekus, kuri laulībā nodzīvojuši
50 gadus. Uz pieņemšanu pilsētas mērs
tradicionāli aicinājis arī skolēnus, kuri
uzvarējuši mācību olimpiādēs, viņu vecākus un pedagogus. Bet nākamajā dienā
notiks pieņemšana, kuras laikā pasniegs
pilsētas augstākos apbalvojumus. Ieeja
šajos pasākumos ir ar ielūgumiem.

Gājiena tradīcija vēršas plašumā

«Par šo svētku atraktīvāko pasākumu
izvērties Pilsētas svētku gājiens, un gribu
pateikt paldies ikvienam kolektīvam, domubiedru grupai, kas ik gadu ar savu klātbūtni to kuplina. Ja vēl pirms pāris gadiem
gājiens ilga minūtes četrdesmit, tad pēdējos
gados tas izvērties jau uz pusi garāks. Arī
cilvēku pulks, kas to vēro un uzgavilē
dalībniekiem, ar katru reizi kļūst kuplāks
un aktīvāks, un tas nozīmē, ka mīlestību
un piederību savai pilsētai izrāda aizvien
vairāk jelgavnieku,» aicinot šogad gājienā

Foto: Ivars Veiliņš
piedalīties arī tos, kas vēl ne reizi to nav
darījuši, saka I.Englande, atgādinot, ka,
pošoties gājienam, jāpiedomā, kā kolektīva
noformējumā atspoguļot šī gada gājiena
devīzi – «Es mīlu Jelgavu». Jāpiebilst, ka
gājiena maršruts nav mainīts – tas sāksies
Pulkveža O.Kalpaka ielā, vedīs pa Lielo ielu
un noslēgsies skvērā aiz kultūras nama.
Savukārt pulksten 19 uz koncertu Uzvaras parkā ielūdz Jelgavas diksilends un
Ādolfa Alunāna teātra aktieri, pēc tam – arī
latviešu estrādes vecmeistari un Tirkīza
kora ansamblis, kas vienosies dziesmu spēlē «Nopietni pa jokam». I.Englande atklāj,
ka turpat tiks spēlēta arī zaļumballe. Arī šīs
svētku norises izskanēs kā pilsētas dāvana
saviem iedzīvotājiem.
Jāpiebilst, ka no 20. līdz 29. maijam
skvērā aiz kultūras nama darbosies piepūšamās atrakcijas mazākajiem, savukārt no
27. līdz 29. maijam drošākie turpat varēs
izbaudīt bezsvara stāvokli un brīvo kritienu
katapultā.

Uzvaras parkā –
strūklaku šova pirmizrāde

Pasākumu daudzveidības ziņā īpaša
solās būt sestdiena, 28. maijs, kas sāksies
ar Amatu dienu Hercoga Jēkaba laukumā,
kad varēs ne tikai iegādāties amatnieku
produkciju, bet arī vērot, kā tā top, un
noslēgsies ar strūklaku šova pirmizrādi
Uzvaras parkā. M.Buškevics norāda, ka,
domājot par novitātēm pasākumu programmā, šogad Pasta ielā starp Dobeles
un Barona ielu pulksten 15 varēs novērtēt
motociklu šovu «Streetbike freestyle».
Mazākie apmeklētāji izrādē «Kas zaķīti
nosargās» Uzvaras parkā varēs būt kopā
ar Jūrmalas teātra aktieriem, bet koklētāju ansambļa «Rūta» priekšnesums
pulksten 14 būs Sv.Trīsvienības baznīcas
Zvanu tornī. Šajā dienā arī varēs baudīt
klasiskās mūzikas koncertu un novērtēt
pūtēju orķestru sniegumu.
28. maija vakarā visi aicināti tikties

Uzvaras parkā – pulksten 20 tur uzstāsies Ivars Galiņš ar grupu «Laikā pirms»,
pēc tam – «Labvēlīgais tips», bet ap
pusdivpadsmitiem naktī Uzvaras parkā
sāksies ūdens strūklaku šovs. «Kaut kas
tāds Jelgavā notiks pirmo reizi, turklāt
tieši mūsu pilsētā būs šī šova pirmizrāde
– apmēram 40 minūšu garā šovā ūdens
strūklakas virtuozi savīsies ar mūziku,
gaismām un videoprojekcijām,» gaidāmo
ieskicē M.Buškevics.

Jāņu nakts mistērija

«Kultūras» direktors pauž gandarījumu,
ka šajos Pilsētas svētkos piedalīsies daudzi
pašmāju radošie cilvēki, turklāt lielākoties
viņi paši domājuši un meklējuši iespējas
uzstāties svētku nedēļā. Iespējams, daža
laba ideja iepriekš netika īstenota, jo nebija atbilstošas pasākuma norises vietas,
taču līdz ar Zemgales Olimpiskā centra
atklāšanu var atļauties realizēt vērienīgākus projektus, tostarp lieluzvedumu
«Jāņu nakts mistērija Lielupes krastā»,
ko Annikas Andersones vadībā izdejos
teju 1000 dalībnieku vecumā no trijiem
līdz 33 gadiem.
Proti, par godu Pilsētas svētkiem, pašmāju, Jelgavas un Tukuma novada tautas
un mūsdienu deju dejotāji apvienojušies,
lai atklātu Jāņu nakts latviešu tradīcijas.
«Šis uzvedums būs kā pašiem savi deju
svētki. Tā pamatā – mūsdienīgi pasniegta
mūsu tautas folklora. Būs uguns šovs un
deja ar 500 kociņiem, būs 300 metrus
gara villaine un 500 siera ritulīši... Tas ir
jāredz! Esmu pārliecināta, ka šis uzvedums
kļūs par vienu no Jelgavas gada skaistākajiem notikumiem,» atklāj režisore
A.Andersone.
Jāpiebilst, ka vairāku svētku norišu
laikā atsevišķos ielu posmos tiks slēgta
transporta kustība, tāpēc autovadītāji aicināti sekot līdzi izmaiņām satiksmē. 27., 28.
un 29. maijā jelgavnieki par godu Pilsētas
svētkiem aicināti pacelt karogu.

Akcija «Dāvināsim muzejam!»
 Sintija Čepanone

Šajos Pilsētas svētkos jaunu tradīciju gatavs iedibināt Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs. Proti, organizējot akciju «Dāvināsim muzejam!», muzejs gan pilsētas, gan
arī tuvējo novada iedzīvotājus
aicina iesaistīties ekspozīciju
papildināšanā un izstāžu veidošanā. Šoreiz – par 20. gadsimta
50. – 70. gadiem.
«Pārlūkojot krājumu, esam secinājuši,
ka muzejā ir gaužām maz eksponātu, kas
liecinātu par sadzīvi padomju gados, īpaši
50. – 70. gados, tādēļ šogad esam nolēmuši
iedibināt dāvināšanas akcijas tradīciju, lai
kopīgiem spēkiem radītu priekšstatu par
to, kāda bijusi ikdiena pagājušā gadsimta
vidū un otrajā pusē,» ideju atklāj muzeja

direktores vietniece Marija Kaupere,
piebilstot, ka šādas ekspozīcijas apmeklētājiem ir ļoti interesantas, jo, tās aplūkojot,
vecāki cilvēki var atsaukt atmiņā pašu
piedzīvoto, savukārt jaunieši – uzzināt par
to, ko paši nav pieredzējuši.
Tieši tādēļ gan pilsētas, gan tuvējo novadu iedzīvotāji aicināti pārcilāt savus krājumus un Jelgavas Pilsētas svētku laikā
– 27. un 28. maijā – muzejā nogādāt lietas,
kas ikdienā izmantotas padomju gados, lai
tās oficiāli kļūtu par muzeja eksponātiem.
«Tas varētu būt skolēnu formas tērps vai
citi skolas piederumi – penāļi, portfeļi,
mācību grāmatas. Mums, piemēram, nav
skaitāmo kociņu, kurus savulaik bērni
izmantoja, lai mācītos saskaitīt. Būsim
priecīgi par darba speciālajiem apģērbiem,
piemēram, pārdevējas īpašo tērpu, rotaļlietām, galda lampām, traukiem. Varbūt
kāds agrāk kolekcionējis etiķetes, transporta biļetes, konfekškastes, pastkartītes

un būtu ar mieru tās uzdāvināt muzejam,
jo mums šādu laikmeta liecību trūkst,»
par dāvanām, kuras muzejs sagaida
Pilsētas svētkos, saka M.Kaupere. Tiesa
gan – visiem sadzīves priekšmetiem jābūt
labā stāvoklī, lai nebūtu nepieciešama
restaurācija un tie būtu derīgi ekspozīcijas
vai atsevišķas izstādes izveidei. Direktores
vietniece gan akcentē, ka dāvanas cilvēki
aicināti pasniegt personīgi, lai muzeja
speciālisti šo faktu var dokumentēt.
«Priecāsimies, ja kopā ar kādu lietu cilvēks
līdzi būs «atnesis» arī stāstu par to vai
fotogrāfiju no sava albuma, kurā redzams
tās pielietojums ikdienā,» tā viņa.
Lai dāvinātājiem teiktu paldies, 28.
maijā pulksten 16 viņi, tāpat kā ikviens
pilsētnieks, aicināti uz akcijas noslēguma
pasākumu laukumā pie muzeja, kurā
uzstāsies Jelgavas novada Lielplatones,
Platones un Elejas pagastu jauktais koris
«Sidrabe».

