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Satiksimies Jelgavā Pilsētas svētkos!

Starp diviem tiltiem stāv lepni pils
Šai pilsētā, kas nepievils,
Šai pilsētā, kas sveicina
Un iemīlēties aicina.
Te tornī zvanu skaņas dzied,
Es gribu sajust tās arvien.
Un vientuļš students ielās klīst,
Kurš meklē laimi pusnaktī.
Ja atrodies man tuvumā,
Ja atrodies pat svešumā,
Mēs satiksimies...
Satiksimies Jelgavā,
Manā, tavā Mītavā.
Dziesmu dziedi tik un tā,
Ja atrodies pat svešumā.
Jo šeit mēs augam – izaugam
Un sirdī vienmēr paliekam
Ar upēm, lāpām, saullēktiem
Un saviem sapņiem pārdrošiem.
Ja atrodies man tuvumā,
Ja atrodies pat svešumā,
Mēs satiksimies...
Nākamnedēļ Jelgavā svinēsim Pilsētas svētkus, kuriem šobrīd cītīgi gatavojas arī 1400 dziedātāju, dejotāju, aktieru un jaunsargu, lai svētkos piedāvātu divus
lielkoncertus. Pirmo reizi tik vērienīgam svētku koncertam gatavojas pilsētas skolēni un jaunieši, lai visus pārsteigtu 25. maijā pulksten 17 Uzvaras parkā. Cītīgi
gatavojas 450 koristi, pie kuriem šonedēļ viesojas grupas «TirkizBand» dalībnieki, lai kopā dziedātu pilsētas dziesmu «Satiksimies Jelgavā!», kas ir arī svētku
moto un šī lielkoncerta nosaukums.
Tāpat dejas mēģina 300 dejotāju. Uzveduma režisore Lolita Truksne stāsta, ka tajā gaidāma dalībnieku un skatītāju sadziedāšanās, bet apsveikumus visiem
sūtīs Latvijā pazīstami jelgavnieki. Ieeja – bez maksas.
Savukārt 26. maijā pulksten 14 un 18, 27. maijā pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā būs mūsdienu deju izrāde «Skudras nepadodas», kurā dejos ap 600
dejotāju, jaunsargu un aktieru. «Rādīsim krāšņus tērpus, notikumus skudru pūznī un īstenu skudru ikdienu,» piebilst režisore Annika Andersone. Biļetes uz
Foto: Ivars Veiliņš
deju izrādi nopērkamas kultūras nama kasē – tās maksā 2 un 3 latus. Plašāk par Pilsētas svētku pasākumiem lasiet 8. lpp.

Satiksimies Jelgavā,
Manā, tavā Mītavā.
Dziesmu dziedi tik un tā,
Ja atrodies pat svešumā.
/Mūzika un vārdi –
Erita Karlsone, Uldis Timma/

Izlozēta vēlēšanu zīmju secība Jelgavas
pašvaldības vēlēšanām
 Ligita Lapiņa

Ir maijs, un Jelgava svin Pilsētas svētkus!
Būsim aktīvi svētku dalībnieki un savu piederību pilsētai 24. maijā pulksten
17 apliecināsim tradicionālajā svētku gājienā. Tas šogad sāksies pie Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra Svētes ielā 33. Pulcēšanās gājienam –
pulksten 16.30 O.Kalpaka ielā pie Ozolskvēra. Gājiens šogad virzīsies no Svētes
ielas tālāk pa Mātera, Lielo un Uzvaras ielu un noslēgsies pie Jelgavas kultūras
nama. Svinēsim svētkus kopā!
Pilsētnieki svētku dienās – 23., 24., 25. un 26. maijā – aicināti pie mājām un
iestādēm pacelt Latvijas vai Jelgavas pilsētas karogu.

numurus, bet gan secību, kādā
vēlēšanu zīmes sagrupējamas
Pirmdien Jelgavas
un izsniedzamas vēlētājiem.
vēlēšanu komisija,
Kārtas skaitļu uz vēlēšanu zīklātesot visu deviņu
mēm nebūs.
Jelgavas pašvaldības
Uz vēlēšanu zīmju secības
vēlēšanās startējošo
izlozi bija ieradušies visu vēlēšapartiju pārstāvjiem,
nās startējošo partiju pārstāvji.
izlozēja secību, kādā
Izloze notika tādā secībā, kādā
tiks sakārtotas vēlēpartiju saraksti reģistrēti Vēlēšanu zīmes 1. jūnijā
šanu komisijā.
gaidāmajās Jelgavas
Vēlēšanu zīme, kura atradīpašvaldības vēlēšanās.
sies kā pirmā starp deviņiem sarakstiem, būs Latvijas AtdzimBūtiski uzsvērt, ka šajās vē- šanas partijai, kas šādu iespēju
lēšanās partijas nelozēja kārtas izlozēja. Otrais būs partijas

«Vienotība» saraksts, trešais –
Zaļo un Zemnieku savienības,
ceturtais – politisko partiju
apvienības «Saskaņas Centrs»,
piektais – Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas,
sestais – Reformu partijas, septītais – nacionālās apvienības
«Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK», astotais – politiskās partijas «Alternative»,
bet devītais – politiskās partijas
«Reģionu alianse».
Jāatgādina, ka šajā gadā Jelgavā vēlēšanās startēs deviņas
partijas – par divām mazāk

nekā iepriekšējās pašvaldības
vēlēšanās 2009. gadā. Kopumā
vēlētājiem sevi piedāvā 137 deputātu kandidāti, kas nozīmē,
ka uz vienu no 15 deputātu
vietām Jelgavas domē pretendē
deviņi kandidāti.
Vēlētājiem svarīgi zināt, ka 15
mūsu pilsētas vēlēšanu iecirkņi
darbu sāks 22. maijā, kad tajos
varēs iepazīties ar partiju pro
grammām un deputātu kandidātiem, bet iepriekšējā balsošana
noteikta 29., 30. un 31. maijā,
savukārt 1. jūnijā visā Latvijā
notiks pašvaldību vēlēšanas.
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Jau divus mācību gadus Latvijā
tiek īstenota ārpus formālā
izglītība. Proti, ja cilvēks vairāku
gadu garumā ir ieguvis iemaņas
strādājot vai pašmācības ceļā,
bet viņam nav izglītību apliecinoša dokumenta, tagad viņam
ir iespēja nokārtot eksāmenu un
iegūt valsts atzītu dokumentu
par profesionālo kvalifikāciju
kādā no specialitātēm. Šādu
iespēju mūsu pilsētā piedāvā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)
MAG metināšanā un Jelgavas
tehnikums, dodot iespēju iegūt
šādas kvalifikācijas: elektromontieris, metinājs, apdares
darbu strādnieks, apdares darbu
tehniķis, autoatslēdznieks, automehāniķis, galdnieks, mēbeļu

galdnieks, drēbnieks, sekretārs,
datorsistēmu tehniķis un ēdināšanas pakalpojumu speciālists.
Mācību centrā «Buts» ir iespēja
iegūt aprūpētāja, informācijas
ievadīšanas operatora, lietveža,
ceļojumu konsultanta un aukļa,
savukārt SIA «Profesionālās
izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrā» – sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja kvalifikāciju.
Tehnikuma direktores vietnieks
Uldis Sokolovs atzīst, ka šis
process kļūst aizvien populārāks
un cilvēki, kuri daudzus gadus
strādājuši kādā profesijā, savas
spējas vēlas apliecināt arī ar
dokumentu. Pagājušajā un šajā
mācību gadā kvalifikāciju tehnikumā ieguvuši jau ap 40 cilvēku

viedokļi
vecumā no 30 gadiem, kuru
darba stāžs kādā no profesijām
sasniedz pat 20 gadus. Tiesa,
ZRKAC šis ir jauns pakalpojums,
un pirmais metinātāju eksāmens
gaidāms tikai 24. maijā.
Gan speciālisti, gan kvalifikācijas
eksāmena kārtotāji uzsver, ka šī ir
unikāla iespēja dažādu profesiju
pārstāvjiem, kuri nav mācījušies
vai pārtraukuši mācības, taču
profesionālās prasmes veiksmīgi
apguvuši, praktiski strādājot,
iegūt valsts atzītu apliecinājumu
tam, ka viņi ir speciālisti savā
profesijā. Kvalifikāciju apliecinošs dokuments neapšaubāmi
sniedz arī papildu drošību un
palielina konkurētspēju darba
tirgū, tostarp ļauj pretendēt uz
labāk atalgotu darbu. «Īpašu

interesi par šo programmu
pēdējā laikā izrāda autoservisi.
Jau izskanējis, ka turpmāk autoservisiem, lai strādātu, būs
jāiziet sertifikācija. Noteikumi arī
paredz, ka visiem servisa darbiniekiem ir jābūt izglītību apliecinošam dokumentam. Taču nav
noslēpums, ka pašlaik servisos
strādā cilvēki, kuri sevi vairāku
gadu garumā ir pierādījuši ar
darbu, bet nekādu skolu nav
beiguši. Šī nu ir iespēja nokārtot
tieši tādu pašu eksāmenu, kādu
kārto mūsu 4. kursa audzēkņi,
un saņemt kvalifikācijas apliecību,» tā U.Sokolovs, piebilstot, ka
pašlaik pārrunas jau notikušas
ar viena Jelgavas autoservisa
sešiem darbiniekiem.
Gan U.Sokolovs, gan ZRKAС
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Metālapstrādes mācību parka
vadītājs Māris Ernstsons atzīst,
ka šajā eksāmenā nekādas atlaides netiek dotas. Ar eksāmena
praktisko daļu praktiķim parasti
problēmu nav, taču grūtības
sagādā teorētiskā daļa. «Ne jau
tāpēc, ka viņi nezina, bet gan terminoloģijas dēļ, jo ikdienā darba
sarunvalodā tiek lietota pavisam
cita terminoloģija nekā mācību
literatūrā,» skaidro U.Sokolovs.
Jāteic gan, ka šis ir maksas pasākums un summa par eksāmenu
svārstās no nedaudz vairāk par
desmit līdz pat 220 latiem – viss
ir atkarīgs no tā, cik cilvēku vienlaikus kārto eksāmenu. Mācības
organizētas netiek – praktiķiem
tiek piedāvātas konsultācijas,
kurām seko eksāmens.

«Neviens negrib īsti
«Kāds es padomdevējs,
ķēpāties ar neprašām» ja man pat nav dokumenta?!»
Gatis Upenieks, būvelektriķis, elektromontieris:
«Vienkārši dzīvē gribējās pamēģināt ko jaunu. Iepriekš strādāju par uzraugu ieslodzījuma
vietā, gribēdams pakāpties pa
karjeras kāpnēm, iestājos Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
juristos, taču nekas īsti nesanāca. Sākās tā saucamā krīze,
peļņas nolūkā, tāpat kā daudzi
latvieši, aizbraucu strādāt uz
Angliju. Vairāk nekā pusotru
gadu nostrādāju pārtikas ražošanas fabrikā un sapratu, ka nu
tomēr šis nav mans aicinājums.
Atgriezos atpakaļ Latvijā, caur
paziņām atradu darbu «Elektromontāžas servisā». Elektrības
joma man nebija sveša, jo tētis
ir elektriķis un jau skolas un
studiju laikā pa vasarām es
piestrādāju, velkot vadus, veicot
citus darbus, līdz ar to pieredze
man bija uzkrāta. Taču, kā jau

kārtīgā uzņēmumā, ir svarīgi,
lai tu esi pilntiesīgs elektromontieris un to apliecina izglītības dokuments. Tas, protams,
pamudināja meklēt iespējas,
kā tikt pie tā, līdz atradu tepat
Jelgavā tehnikumu, kurā var
aiziet nokārtot kvalifikācijas eksāmenu. Jāatzīst gan, lai noliktu
teorijas daļu, nācās pamācīties,
taču tas bija tā vērts. Uzskatu,
ka šī kvalifikācijas apliecība ir
pacēlusi manu latiņu, jo tā apliecina, ka esmu speciālists savā
jomā. Vadoties pēc pieredzes,
firmas arvien vairāk skatās uz
šiem papīriem, neviens negrib
īsti ķēpāties ar neprašām. No
vienas puses, bezdarbs šobrīd
liels un darba devējiem ir lielākas iespējas šķirot darbiniekus,
taču, no otras puses, viņiem jau
nav īsti kadru, no kā izvēlēties,
jo lielākajai daļai bezdarbnieku
ir ļoti zems izglītības līmenis.»

Investīcija nākotnē
Viesturs Krūmiņš, Valsts
robežsardzes kuģa bocmanis:
«Neviens izglītību apliecinošs
dokuments nekad nav nācis par
skādi, tāpēc arī pieteicos ZRKAC
Metālapstrādes mācību parkā iegūt metinātāja kvalifikāciju. Esmu
beidzis Latvijas Jūras akadēmiju
un ieguvis kuģa mehāniķa diplomu. Akadēmijā mums bija īsais
kurss metināšanā, taču tas nebija
profesionālā līmenī un par to nesaņēmām apliecību. Taču man šī
lieta patīk, arī ikdienā pats mājās
daudz «krāmējos» ar autiņiem, tos

metinot. Arī tiešajā darbā dažas
reizes esmu metinājis, bet šiem
darbiem mums ir atsevišķs strādnieks. Taču zināšanas atvieglo
dzīvi. Un vēl kas – dzīvē jau nekad
nevari zināt, kā viss iegrozīsies. Šī
ir investīcija nākotnē. Uzskatu,
ka zināšanas un prasmes man ir,
es protu metināt, taču mūsdienās
ar to vien nepietiek. Gan darba
devējam, gan darba pasūtītājam
ir svarīgs papīrs. Šī ir lieliska iespēja, nemācoties īpašos kursos,
nokārtot eksāmenu un saņemt
kvalifikācijas apliecību. Kāpēc?
Es uzskatu, ka bieži vien kursi ir
tāda atsēdēšana, sevišķi cilvēkiem,
kuri jau gadiem strādājuši, piemēram, metālapstrādes uzņēmumā,
visu prot, bet viņiem jānāk uz
kursiem klausīties teorija, lai
tikai iegūtu dokumentu. Kam tas
vajadzīgs? Protams, cita lieta ir,
ja vajag apgūt kaut ko specifisku
par konkrētu aparātu, tad, jā, ej
uz kursiem un mācies. Turklāt
eksāmens neprasa daudz laika un
līdzekļu, kas šodien ir ļoti svarīgi.»

Nikolajs Zubkovs, SIA
«AGNServiss» īpašnieks:
«Jau no jaunības tā sanācis,
ka darbs un naudas pelnīšana
vienmēr bijusi svarīgāka, tāpēc mācībām laika nesanāca.
Kur nu vēl šajā vecumā, kad
vadu pats savu uzņēmumu, ir
ģimene! Iemaņas un zināšanas
esmu uzkrājis darba procesā.
Jau daudzus gadus strādāju ar
dārza un meža tehniku, tās remontu, apkopi – varu apgalvot,
ka šajā jomā orientējos brīvi.
Tiesa, pašlaik gan mazāk sanāk
remontēt, vairāk koordinēju un
sekoju līdzi darbiem uzņēmu-

mā. Nozarē daudz zinu, taču
man nav izglītību apliecinoša
dokumenta. Nospēlēja psiholoģiskais – manam darbiniekam
taču nevar būt augstāka izglītība par mani! Kāds es varu
būt padomdevējs, mācīt, ja man
pat dokumenta nav?! Kaut kas
ir jādara. Uzzināju par iespēju
tehnikumā iegūt kvalifikācijas
apliecību un gāju iegūt autoatslēdznieka kvalifikāciju. Lai gan
draugi, kuriem esmu to stāstījis,
uz to skatās skeptiski, es uzskatu, ka šī ir ļoti laba iespēja
strādājošam cilvēkam ar ģimeni. Mums ir citas prioritātes,

taču tajā pašā laikā saprotam,
ka nepieciešams prasmes apliecinošs dokuments, bet nevaram
atļauties sēdēt skolas solā. Neklātienē šādas profesijas nekur
nemāca. Tiesa, eksāmenu kārtot nebija viegli, jo katrs vairāk
vai mazāk ir specializējies kādā
noteiktā jomā, taču te viss ir
kopā. Divas nedēļas lasīju grāmatas, lai izprastu citas tēmas.
Manuprāt, šādu cilvēku kā es
– ar pieredzi, bet bez izglītību
apliecinoša dokumenta kabatā
– ir daudz, taču viņi nezina par
šo iespēju. To vajadzētu vairāk
popularizēt.»

«Pēc celtniecības buma, kad šajā jomā
strādāja katrs, kam nav slinkums, klientam
ir svarīgi, vai meistaram ir papīrs»
Oskars Volfs, apdares darbu
tehniķis, IU «RDD» īpašnieks:
«Pirms daudziem gadiem mācījos mēbeļniekos, bet dažādu
iemeslu dēļ mācības nepabeidzu
un neieguvu diplomu. 1992. gadā
bija iespēja sākt darboties celtniecības lauciņā – darbs bija, nopelnīt
varēja labi. 2002. gadā saņēmu
pat Amatniecības kameras amata
meistara diplomu. Celtniecības
krīzes laikā liku darba sludinājumus, rakstot, ka man ir amata
meistara diploms, taču nevienam
mani nevajadzēja. Kāpēc? No
vienas puses, valstiski šis amata
meistara diploms netiek atzīts,
lai gan norāda uz meistarību,
taču, no otras puses, šodien meklē
darbiniekus, ko var «locīt». Es jau
esmu vecs meistars un zinu, kas
tajā «virtuvē» darās. Piemēram,

man ir liela
pieredze un es
nekad nekrāsošu uz slapjām sienām,
jo atbildu par
savu darbu.
Taču šodienas «meistari» strādā tā: ka tikai ātrāk
pabeigts remonts, vienalga, kāds
būs rezultāts. Man ir individuālais
uzņēmums, un esmu sapratis, ka
klientiem pēc celtniecības buma,
kad šajā jomā strādāja katrs,
kam nav slinkums, dzenoties pēc
lielākas peļņas un ignorējot kvalitāti, ir svarīgi, vai meistaram ir
izglītību apliecinošs dokuments.
Papīrs ir papīrs – jo to vairāk, jo
es labāk jūtos, ir lielāka pārliecība,
ka spēju, varu, protu. Tāpēc arī ne

tikai pats, bet kopā ar vēl četriem
saviem darbiniekiem nokārtoju
eksāmenu, lai saņemtu apdares
darbu tehniķa kvalifikāciju. Vienam strādniekam traktorista,
otram – šofera izglītība, taču viņi
ļoti labi strādā celtniecībā, izprot
būtību un, ienākot nepabeigtā
objektā, jau redz, kāds būs gala
rezultāts, ar kādiem materiāliem,
kādām tehnoloģijām to panāks.
Uzskatu, ka drīz cilvēki bez izglītību apliecinoša dokumenta vispār
nevarēs atrast darbu. Privātajā
sektorā vienubrīd darbs ir, citu –
nav. Un tam, kuram ir tas papīrs,
vienmēr būs lielākas iespējas.»
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča,
foto: Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai jūtat, ka
tuvojas pašvaldību
vēlēšanas?
Iveta, māmiņa:
– Par tām liek
manīt pilsētā izvietotie
plakāti, reklāmas stendi
ar deputātu kandidātu foto,
pastkastītes ir pilnas ar partiju
bukletiem un avīzēm. Partijas
arī pašas pilsētā reklamējas –
mazajiem dala balonus ar savu
logo, konfektes, pieaugušajiem
– bukletus ar solījumiem. Tiesa,
kurā datumā tieši ir vēlēšanas,
neatminos. Varbūt padsmitajā
jūnijā!?
To m s , s t u dents:
– Manuprāt,
to jau nevar
nezināt, jo
par pašvaldību vēlēšanām katru dienu skandina TV
ziņās, raksta internetā un laikrakstos. Tāpat pilsētā jau var
manīt plakātus un banerus ar
partijas līderu sejām. Pats piedalīšos, taču izvēli vēl neesmu
izdarījis. Līdz vēlēšanām pavērtēšu politiķu darbu.
Ina, skolotāja:
– Jau kādas
divas nedēļas
šim faktam
nevar paslīdēt garām.
Ej, kur gribi pilsētā, visur priekšā partiju reklāmas – stendos
uz ielām, aplīmēti auto. Man
šķiet, ka pastkastītē esmu saņēmusi arī visu partiju izdotos
informatīvos materiālus. Šogad
pirmo reizi piedalīšos Jelgavas
pašvaldības vēlēšanās, tāpēc
interesē šī informācija.
Inga, pavāre:
– Protams.
Par to esam
ģimenē runājuši, spriedelējot, par ko
katrs balsos,
vai piedalīsies. Tāpat jau visās
ziņās par to runā, avīzēs raksta.
Tiesa, vēl uz mājām neesmu
saņēmusi nevienu partijas pro
grammu, taču labprāt gribētu,
lai var izlasīt un izdarīt savu izvēli.
Bruno, mācās par noliktavas pārzini:
– Kā to var
nejust? Pa
televīziju un
radio rītā vakarā skandina tās politiskās reklāmas. Tāpat apkārt radi, draugi
runā. Nedēļas nogalē partijas
Stādu dienās aktīvi uzrunāja
savus vēlētājus, dalīja bukletus
un visādus labumus.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
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Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
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Sods par sliežu šķērsošanu
ir neadekvāts bīstamībai
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts policija pagājušajā
nedēļā, kas daudzviet
pasaulē bija pasludināta
par «Dzelzceļa pārbrauktuvju nedēļu», pastiprinātu uzmanību pievērsa
tam, kā tiek šķērsotas
dzelzceļa sliedes. Secinājums ir vienkāršs: policistu vai trafarēto policijas
automašīnu klātbūtnē
gan gājēji, gan automašīnu, motociklu un
velosipēdu vadītāji ievēro noteikumus, tomēr
šogad par sliežu šķērsošanu neatļautā vietā
Jelgavā jau sastādīts 41
administratīvā pārkāpuma protokols.
Valsts policijas pārstāvis Ruslans
Madžuls stāsta, ka viena no gājēju
iecienītākajām vietām ir sliežu ceļi
zem gaisa tilta – viņi to izmanto kā
īsāko ceļu no privātmāju rajona uz
staciju un pilsētas centru. Tieši šajā
vietā šogad noticis arī negadījums –
zem vilciena pakļuva un bojā gāja

 Ritma Gaidamoviča

20. maijā pa ceļam uz
Montekarlo Jelgavā
viesosies starptautiskā
elektromobiļu maratona «Tallina–Montekarlo
2013» dalībnieki. Videi
draudzīgos spēkratus
no pulksten 11 līdz 13
jelgavnieki varēs novērtēt Jelgavas pils pagalmā, kur tie uzlādēs auto
baterijas. Paralēli auto
apskatei šeit varēs arī
izmēģināt eksperimentu
stacijas un piedalīties
konkursos.
Maratona dalībnieki no 19.
līdz 29. maijam mēros ceļu caur
deviņām valstīm, apmeklējot 27
pilsētas, tostarp Jelgavu, kur
noslēgsies posms Rīga–Jelgava.
Šī gada maratona tēma ir «Senais
tiekas ar jauno», tāpēc maratonā

ziņas

Lielupes pludmalē
sākuši dežūrēt glābēji

kāda sieviete. «Sieviete paskatījās
pa kreisi un pamanīja vilcienu.
Tas lēnām kustējās, bet bija vēl
pietiekami tālu, lai viņa izlemtu
sliedes šķērsot. Tomēr, skatoties
uz vilcienu, viņa nepamanīja, ka
no labās puses viņai tuvojas vagons,
kurš, iespējams, bija atkabinājies.
Tas kustējās bez lielas skaņas,
tāpēc sieviete to nepamanīja,»
stāsta policists. Negadījums notika
22. martā – sieviete pakļuva zem
vagona. Jāpiebilst, ka šis ir vienīgais šogad reģistrētais traģiskais
negadījums uz sliedēm Jelgavā.
Taču bīstama situācija izvērtās arī
pagājušajā piektdienā – ja vilciena
mašīnists nebūtu paspējis noreaģēt,
iespējams, būtu vēl viens cietušais.
Piektdien vēlu vakarā, gandrīz ap
pusnakti, kāds 1979. gadā dzimis
vīrietis gribēja šķērsot sliedes neatļautā vietā, piespiežot vilciena mašīnistu veikt ekstremālo bremzēšanu.
Šogad par sliežu šķērsošanu
Foto: Ivars Veiliņš
neatļautā vietā policijā reģistrēts
41 gadījums, pagājušajā gadā attie-  Ilze Knusle-Jankevica
cīgajā laika periodā – 39. Par šādu
pārkāpumu izsaka brīdinājumu
No trešdienas, kad visā
vai uzliek naudas sodu līdz pieciem
Latvijā oficiāli sākās
latiem.
peldsezona, Lielupes

Pirmdien varēs apskatīt
elektromobiļus
būs iespēja satikt arī antīkos auto,
kas izgatavoti līdz 1939. gadam.
Plānots, ka mūsu pilsētā piestās
vairāk nekā desmit videi draudzīgi
spēkrati, kuri pils pagalmā uzlādēs
baterijas tālākam ceļam uz Paņevežu. Interesants fakts: viena
elektromobiļa uzlāde trīs stundu
garumā izmaksā trīs eiro.
Plānots, ka paralēli elektromobiļu apskatei pils pagalmā
ikvienam būs iespēja izmēģināt
arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra projekta
«Miniphanomenta» eksperimentu
stacijas, kurās interesenti var darboties, rosinot radošo un tehnisko
domāšanu. Bet LLU Enerģētikas
institūts piedāvās piedalīties dabaszinātņu eksperimentos un
konkursos.
Pasākuma mērķis ir popularizēt
videi draudzīgu dzīves stilu, «zaļo
enerģiju», inovatīvus tehniskus
risinājumus, kā arī elektromobiļu
izmantošanu ikdienā.
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pludmalē dežūrēt atsākuši glābēji. Pašvaldības
policija norāda: glābēju
darba laiks ir katru dienu
no pulksten 10 līdz 22.
Pagaidām gan ūdens
temperatūra Lielupē nav
pārāk augsta un peldētāji pludmalē nav manīti.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Saulīte stāsta, ka šogad
sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas Lielupes labā krasta peldvietā
nodrošinās desmit glābēji. Pieci no
viņiem šim darbam ir jau atbilstoši
sagatavoti darbinieki, bet vēl pieci
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Īsi
 23. un 24. maijā no pulksten
15 līdz 19 Jelgavas pilī notiks LLU
«Topošo maģistrantu dienas».
Studentiem būs iespēja uzzināt par
interesējošām studiju programmām,
individuāli tiekoties ar studiju programmu direktoriem, tikties ar karjeras
konsultanti. Topošajiem maģistrantiem LLU ir iespēja izvēlēties sev
piemērotāko no 24 augstākā līmeņa
studiju programmām astoņās fakultātēs. Maģistrantiem pieejama 221
valsts finansēta studiju vieta, dažādas
stipendijas un studijas gan pilna un
nepilna laika, gan arī e-studiju formā.
Sīkāka informācija – www.llu.lv.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 2. pamatskolas vadība aicina nākamo pirmklasnieku vecākus uz sanāksmi
2013. gada 22. maijā plkst.18 skolas aktu
zālē Sarmas ielā 2.

Audzēkņu uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolā

šobrīd iziet apmācību kursu. Gatavojoties peldsezonai, glābēji apmeklē peldēšanas nodarbības baseinā,
kā arī apgūst pirmo palīdzību.
Līdztekus drošības uzraudzīšanai Pašvaldības policija veic
arī sabiedrības informēšanas un
izglītošanas funkcijas. «Šovasar
tiek plānots reizi mēnesī, sākot no
jūnija, rīkot pasākumus par drošību
uz ūdens, īpašu uzmanību pievēršot
bērnu izglītošanas jautājumiem
saistībā ar drošību uz ūdens un
ūdenstilpju tuvumā,» tā A.Saulīte.
Jāpiebilst, ka pērn peldsezonas
laikā pludmales glābējiem bija
jādodas palīgā pilsētas pludmales
apmeklētājiem 19 gadījumos, sniedzot medicīnisko palīdzību.
Jāatgādina, ka pludmalē tiek
uzraudzīta arī sabiedriskā kārtība
– tur ir aizliegts smēķēt un lietot
alkoholu, braukt ar transportu,

mazgāt un peldināt suņus un
citus dzīvniekus, piesārņot un
mest atkritumus. Pagājušajā gadā
pludmales apmeklētājiem izteikti
320 mutiski aizrādījumi: 66 – par
peldēšanu aiz bojām, kā arī lēkšanu
no laipas, 88 – par braukšanu ar
velosipēdu pludmales teritorijā, 116
– par smēķēšanu, alkohola lietošanu pludmales teritorijā, 44 – par
suņu ievešanu pludmales teritorijā,
6 – par pludmales teritorijas piegružošanu. Policijas darbinieki uzsver,
ka iedzīvotāji joprojām nezina, kas
pludmalē ir atļauts, un kas nē, bet
ne vienmēr pret glābēju iebildumiem un aizrādījumiem izturas ar
sapratni. «Lai visiem būtu patīkami
atrasties pludmalē un nekas neaizēnotu atpūtu, būtu nepieciešama
lielāka savstarpēja sadarbība un
iedzīvotāju sapratne, apmeklējot
pilsētas pludmali,» aicina A.Saulīte.

Jelgavas autovadītāju tips –
«Debespušu meistars»
 Ilze Knusle-Jankevica

vairāk nekā trešdaļa mūsu pilsētas
šoferu ir neizlēmīgi un bieži maina
Lai uzlabotu braukšanas
viedokli. Apkopojot datus, var
kultūru Latvijas ielās,
secināt, ka Jelgavā gan vīriešiem,
apdrošināšanas komgan sievietēm dominē autovadītāja
pānija «Balta» kopā ar
tips «Debespušu meistars» – tas ir
Valsts policiju un «Drošas
autovadītājs, kas bieži maina viebraukšanas skolu» izstrādokli par savu braukšanas kultūru,
dāja Nacionālo braukšauzskatot, ka dažkārt brauc labi,
nas testu, kas ļauj noteikt
bet dažkārt – slikti, ir nepastāvīgs
tipiskākos autobraucēun svārstīgs. Tas ir arī Latvijā poju profilus. Jelgavā izpulārākais autovadītāja profils kā
platītākais šofera tips ir
sievietēm, tā vīriešiem.
neizlēmīgs un svārstīgs
Vēl Jelgavā populārs ir šoferu
vadītājs, kas, iespējams,
profils «Saprātīgais braucējs» (vīsavas neizlēmības dēļ var
riešiem – 2. vietā, sievietēm – 3.
arī izraisīt ceļu satiksmes
vietā) – gana zinošs autovadītājs,
negadījumus.
kurš spēj pieņemt lēmumus un
attiecīgi rīkoties. Visticamāk, ka šī
Jelgavā šo testu ir aizpildījuši 700 tipa autobraucējiem saistībā ar auto
autovadītāji, un rezultāti uzrāda – ir kādi neizdarīti tehniski sīkumi,

Paziņojums par konkursa «Par vispārēja tipa diennakts
aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu par vispārēja tipa
diennakts aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 17.06.2013.
plkst.14.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt
pirmdienās no plkst. 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8 līdz 14.30
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131. kabinetā; kontakttālrunis 63005511.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv
sadaļā «Pašvaldība».

taču tie ir nebūtiski. Interesanti, ka
arī Valsts policijas Galvenās kārtības
policijas pārvaldes, kuras pakļautībā
ir arī ceļu satiksmes joma, priekšnieks Artis Velšs atbilst «Saprātīga
autobraucēja» profilam.
Apdrošināšanas kompānijas
dati liecina, ka 80 procentos ceļu
satiksmes negadījumus izraisa
subjektīvie, cilvēciskie faktori un
tikai 20 procentos – nekvalitatīvi
un slikti aprīkoti ceļi. Jelgavā šogad
līdz 12. maijam reģistrēti 137 ceļu
satiksmes negadījumi – no tiem 17
negadījumos bijuši arī cietušie (20),
bet bojā gājušo nav. Pēc policijas datiem, galvenie negadījumu iemesli ir
neatbilstoša (galvenokārt lielāka)
ātruma izvēle, distances neievērošana un neuzmanība krustojumos.
Valsts policija uzskata, ka drošs
braucējs ir 35 – 44 gadus vecs ar
šofera stāžu virs astoņiem gadiem,
bet nedrošs braucējs – vecumā līdz
25 gadiem ar stāžu līdz diviem gadiem. Braukšanas testa izstrādātājs
AS «Balta» Transporta produktu
vecākais speciālists un autobraucējs
Krišjānis Caune piebilst, ka riska
grupa ir arī tādi vadītāji, kam pēc
papīriem stāžs ir liels, bet prakse –
maza vai nekāda. Tāpat bīstamību
uz ceļiem rada jauni vīrieši vecumā
no 18 līdz 25 gadiem, jo, salīdzinot
ar šāda paša vecuma sievietēm,
septiņreiz biežāk pārsniedz ātrumu.
Tieši jauni vīrieši un sievietes gados
izraisa vissmagākās avārijas.
Jāpiebilst, ka izpildīt Nacionālo
braukšanas testu un pārbaudīt,
kādam autovadītājam katrs atbilst,
var vēl līdz gada beigām interneta
vietnē www.katubrauc.lv.

Profesionālās ievirzes izglītības
programmā «Vizuāli plastiskā māksla»
sagatavošanas programmā
uzņemam astoņus un deviņus gadus vecus
bērnus.
Mācību ilgums – 2 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 20V
uzņemam desmitgadīgus bērnus.
Mācību ilgums – 5 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 30V
uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.
Līdz š.g. 4. jūnijam iesniegums uz Jelgavas
Mākslas skolas veidlapas (pieejama mājas
lapā www.j-m-s.lv) jāiesniedz sekretariātā
Mazajā ceļā 2, līdzi ņemot pretendenta
personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas
apliecību vai pasi).

Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju ielā 8, t.63021897

uzņem audzēkņus bez vecuma ierobežojuma
2013./2014. m.g.
šādās programmās:
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas
programma (1. – 7. klasei);
• Pamatizglītības programma (1. – 9. klasei);
• Pamatizglītības profesionāli orientētā pedagoģiskās korekcijas programma (8. – 9. klasei)
sadarbībā ar Jelgavas tehnikumu;
• Speciālā pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(1. – 9. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma (10. – 12. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena mazākumtautību programma (10. –
12. klasei).
Iespējams mācīties no plkst.9 līdz 20.40
sev izdevīgā laikā klātienē vai neklātienē,
arī sestdienās. Audzēkņiem, kuri nevar
regulāri apmeklēt stundas, piedāvājam iegūt
pamatskolas vai vidējo izglītību tālmācībā
vai eksternātā. Piedāvājam mācīties arī pēc
individuāla plāna.
Skolā darbojas māmiņu istaba, kur stundu
laikā var atstāt mazuli auklītes uzraudzībā,
strādā psihologs un sociālais pedagogs. Skolā
darbojas interešu izglītības pulciņi.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst.9
līdz 17 skolas kancelejā.
Uzņemšana skolā: 17. – 20. jūnijā no plkst.
10 līdz 14 un no plkst. 16 līdz 18.
Iegūt sīkāku informāciju par skolu un pieteikties mācībām skolā var Jelgavas vakara
(maiņu) vidusskolas mājas lapā: www.jvmv.lv.
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Atsākoties aktīvajai būvniecības sezonai, pilsētā turpinās arī ūdenssaimniecības komunikāciju rekonstrukcija un jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. «Jelgavas Vēstnesis» apkopo darbus, kurus šogad
plānots paveikt SIA «Jelgavas ūdens» īstenotā projekta «Ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā» gaitā.

Sakārto visa RAF masīva
ūdensapgādes sistēmu

Turpmāk, ja RAF dzīvojamo māju kvartālā notiks ūdensvada avārija, ūdens piegādes pārtraukums skars salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu, jo pašlaik sākusies
ārējo kvartāla ūdensvada tīklu pārbūve. Šo darbu laikā tiks izbūvētas kopumā
16 spiediena paaugstināšanas stacijas – pa vienai katrā daudzstāvu mājā.

Sākušies arī ilgi gaidītie darbi
RAF dzīvojamo māju kvartālā.
Tur tiks pārbūvēti ārējie kvartāla ūdensvada tīkli, sakārtojot
visa RAF masīva ūdensapgādes
sistēmu. Šie darbi jāpabeidz
līdz gada beigām.
Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana
noritēs iekškvartālos starp Rīgas, Pērnavas ielu un Loka maģistrāli. «Pašlaik uz
visām daudzdzīvokļu mājām šajā kvartālā
ir viena ūdens spiediena paaugstināšanas
stacija. Tiklīdz notiek ūdensvada avārija
vienā posmā, bez ūdens paliek praktiski
visas apkārtējās mājas, un avāriju likvidēt

ir sarežģīti. Arī iekšējie tīkli, kas iet caur
māju pagrabiem, ir sliktā tehniskā stāvoklī,» pašreizējo situāciju komentē «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna.
Īstenojot plānotos darbus, ūdensapgādes sistēma kļūs drošāka, un avārijas
situācijās, ja tādas gadīsies, ūdens piegāde
vairs netiks pārtraukta vienlaicīgi visās
daudzstāvu mājās – to nodrošinās katrā
mājā iebūvētā spiediena paaugstināšanas
stacija. «Turklāt būtiski, ka līdz ar tīklu
sakārtošanu šajā mikrorajonā uzlabosies
ūdens kvalitāte, jo biežās avārijas ūdeni
tīklos uzduļķoja,» piebilst V.Juhna.
Darbi RAF masīvā sākušies ar ārējo
tīklu pārbūvi.

Rekonstruē maģistrālos tīklus

tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Pērn izbūvētajam ūdensvadam
īpašumus varēs pieslēgt jūnijā
Ielās, kurās sistēmas izbūve
veikta pagājušajā gadā, pašlaik
notiek pēdējie darbi, lai jau
jūnijā jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
apkārtējo privātmāju iedzīvotāji
varētu pieslēgt savus īpašumus.
Tādējādi šobrīd privātmāju
īpašniekiem jākārto visas nepieciešamās darbības, lai to veiktu.
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna atgādina, ka laikā, kamēr pilsētā tiek īstenots ūdenssaimniecības
attīstības projekts, spēkā ir pašvaldības
rīkojums, kas paredz, ka nekustamo īpašumu pieslēgšanai projekta gaitā izbūvētajiem
ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas
atzariem piemērojama vienkāršota procedūra. Faktiski tas nozīmē, ka pievada izbūvi
zemes īpašuma robežās atļauts veikt saimnieciskā kārtā, tas ir, lai veiktu šos darbus,
nav jāizstrādā detalizēts tehniskais projekts
– pietiek ar SIA «Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un shēmām. «Tikai pēc tam, kad dokumentācija
sakārtota, var veikt pievada izbūvi savā
īpašumā un ar «Jelgavas ūdeni» noslēgt
līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu,» tā V.Juhna, akcentējot, ka
par projekta līdzekļiem komunikācijas
tiek izbūvētas līdz sarkanajai līnijai vai
līdz zemes robežai, taču pievada izbūve līdz
mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem
par saviem līdzekļiem. Informāciju par
pieslēgšanās kārtību un iesniedzamajiem
dokumentiem var saņemt SIA «Jelgavas
ūdens» Tehniskajā daļā vai mājas lapā
www.ju.lv.
SIA «Jelgavas ūdens» projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode informē,
ka privātmāju rajonos, kur būvniecība
veikta pagājušajā gadā, pašlaik notiek
ielas segumu sakārtošanas darbi. «Šajos
posmos ūdenssaimniecības komunikācijas
izbūvētas jau pērn, taču saskaņā ar līgumu
būvniekiem jānodrošina arī ceļu sakārtoša-

Ielās, kur tīklu paplašināšana noritēja pagājušajā
gadā, pašlaik notiek ceļa
seguma sakārtošana. Šie
darbi jāpabeidz līdz 1.
jūlijam.
Ielas, kurās izbūvētajām komunikācijām privātmājas varēs pieslēgt no jūnija:
Romas iela, Elejas iela, Spāru iela, Gatves iela, Straumes iela, Vēsmas iela, Rogu ceļš, Bērzu ceļš. Pašlaik
privātmāju īpašniekiem jākārto visas nepieciešamās darbības, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Ielas, kurās izbūvētajām komunikācijām privātmāju iedzīvotāji varēs pieslēgties rudenī: Biešu iela, Parka
iela, Apiņu iela.
na. Tā kā ziemas apstākļos seguma atjaunošanu nevar veikt atbilstoši prasībām, darbi
notiek pašlaik, un līdz 1. jūlijam ceļiem jābūt
sakārtotiem,» skaidro I.Strode.
Tas attiecas uz tiem, kas dzīvo Romas,
Elejas, Spāru, Gatves, Straumes un Vēsmas
ielā – tur ūdensvada un kanalizācijas tīkli
no jauna izbūvēti kopumā 9,3 kilometru
garumā –, kā arī Bērzu un Rogu ceļā dzīvojošajiem – šajos ielu posmos ūdenssaimniecības komunikācijas izbūvētas kopumā 4,3
kilometru garumā. «Bērzu ceļa posmā no
Loka maģistrāles līdz Rogu ceļam izbūvēts
gan ūdensvads, gan kanalizācija, savukārt
Rogu ceļa posmā no Kalnciema ceļa līdz
Bērzu ceļam nodrošināta iespēja pieslēgties
pilsētas kanalizācijas sistēmai,» tā I.Strode.
Savukārt vasaras nogalē būvdarbus plānots pabeigt Apiņu, Parka un Biešu ielā, kur
lielākie darbi veikti jau pērn, bet, atsākoties

būvdarbu sezonai, šogad tiek turpināti. Šajās ielās tiek izbūvēti tikai kanalizācijas tīkli
kopumā četru kilometru garumā.
Jāpiebilst, ka pilsētas komunikācijas
privātmāju rajonos tiek izbūvētas pa ielām,
kas atbilst projekta finansējuma nosacījumiem, taču dod iespēju pieslēgties arī tuvējo
ielu iedzīvotājiem. «Pieejamā finansējuma
dēļ ūdensapgādes attīstības projekta gaitā
nevaram nodrošināt pilsētas komunikāciju
izbūvi visur, kur tas nepieciešams. Lai to
veiktu, jāpiesaista papildu finansējums,»
skaidro I.Strode.
Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā darbi
pilnībā pabeigti Raiņa ielā, Lielās ielas
posmā un Čakstes bulvārī, kur rekonstruēti
ūdensvada tīkli 4,1 kilometra garumā, kā
arī Pumpura ielas posmā no Helmaņa ielas,
kur ūdensvada tīklu paplašināšana veikta
350 metru garumā.

Izsludināts iepirkums
par darbiem vēl 11 ielu posmos
Rūpniecības ielas apkaimē
ūdensapgādes sistēmas izbūve nupat kā sākusies, kā
arī atkarībā no laika apstākļiem atsāksies darbi Miezītes
ceļā. Plānots, ka šajos rajonos
darbi noslēgsies līdz gada
beigām.

Posmā no Teteles ūdensgūtnes akām līdz Garozas ielai tiks izbūvēti maģistrālie tīkli 20,5 kilometru kopgarumā. Šāds apjoms ir tādēļ, ka Jelgavā, lai
garantētu ūdensapgādes drošību, atbilstoši būvnormatīviem jāizbūvē divi
maģistrālie ūdensvada cauruļvadi.

Līdztekus tīklu paplašināšanai
pilsētā norit arī maģistrālo
ūdensvadu tīklu rekonstrukcija,
un šie darbi notiek arī Garozas
ielā.
«Maģistrālo tīklu izbūve kopumā tiks
veikta no Teteles ūdensgūtnes akām līdz
dzelzceļa pārbrauktuvei Garozas ielā. Darbi
vienlaicīgi sākti vairākos posmos: Tetelē, pie
ūdens attīrīšanas stacijas, Garozas ielā starp
abām dzelzceļa pārbrauktuvēm,» stāsta
SIA «Jelgavas ūdens» projektu īstenošanas
grupas vadītāja Ieva Strode.
Līdz septembrim maģistrālo ūdensvadu
rekonstrukciju un kanalizācijas cauruļvadu
būvniecību plānots pabeigt Garozas ielā
no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Rubeņu
ceļam, sakārtojot arī brauktuves segumu,
savukārt pārējos posmos darbi turpināsies

Maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcijas un kanalizācijas cauruļvadu būvniecības gaitā Garozas
iela no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Rubeņu ceļam
četrus mēnešus – līdz septembrim – satiksmei
ir slēgta. Kustība pa vienu joslu tiek nodrošināta
sabiedriskajam transportam, kā arī nodrošināta
iedzīvotāju piekļūšana savam īpašumam. Būvdarbu laikā slēgtā Garozas ielas posma apbraukšanai
var izmantot Aviācijas ielu, Loka maģistrāli un
autoceļu A8.
Ielās un ielu posmos, kur šī gada laikā notiks
rakšanas darbi, autovadītājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem.
līdz gada beigām.
Jāpiebilst, ka paralēli sākusies arī jauno
ūdens attīrīšanas ietaišu būvniecība un
rezervuāru rekonstrukcija, ko, ieskaitot
iekārtu montāžu un sistēmas palaišanu, pilnībā paredzēts pabeigt nākamā gada jūnijā.

SIA «Jelgavas ūdens» projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode stāsta,
ka šīs ielas iekļautas projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā» 2. kārtā, taču drīzumā
sāksies arī darbi, ko paredzēts paveikt
3. kārtā. «Trešajā kārtā plānots sakārtot
komunikācijas kopumā 11 ielu posmos,
un tie noteikti, izvērtējot būvniecību
izmaksu efektivitāti attiecībā pret konkrētā ielā deklarēto iedzīvotāju skaita.
Drīzumā būvnieki darbus uzsāks
Platones ielas posmā no Lietuvas šosejas
līdz Lāču ielai, kur izbūvēs kanalizācijas
tīklu, un tas nozīmē, ka tuvējās mājas
pilsētas kanalizācijas komunikācijām
varēs pieslēgties, sākot no rudens.
Savukārt par būvdarbiem pārējos 3.
kārtā iekļautajos ielu posmos pašlaik
izsludināts iepirkums. No iepirkuma
procedūras gaitas būs atkarīgs būvdarbu uzsākšanas laiks, kā arī iespēja
iedzīvotājiem pieslēgt savus īpašumus
jaunizbūvētajām komunikācijām.
Savukārt tikmēr turpinās projekta
2. kārtā iekļauto darbu īstenošana, un
nupat «kustība» sākusies Rūpniecības
ielā, lai šajā gadā pagūtu aptvert Rūpniecības ielu posmā no Filozofu līdz
Vīgriežu ielai; Filozofu ielu posmā no
Rūpniecības līdz Kungu ielai; Smilšu

Vērienīgi darbi šovasar gaidāmi Rūpniecības, Filozofu un Dambja ielas posmos, jo tur secīgi tiks rekonstruētas vai no jauna izbūvētas ūdenssaimniecības komunikācijas 5,9 kilometru kopgarumā. Darbi sākušies Rūpniecības
ielā, pēc tam tiks aptverta Smilšu iela, Filozofu ielas posms un visbeidzot
Dambja iela posmā no Atmodas līdz Aspazijas ielai.
ielu un Dambja ielu posmā no Atmodas
līdz Aspazijas ielai. «Šajos ielu posmos
ūdenssaimniecības komunikācijas tiks
gan rekonstruētas, gan no jauna izbūvētas, un kopējais apjoms paredzēts 5,9
kilometri,» informē I.Strode.
Tiklīdz būs darbiem piemēroti ap
stākļi, kanalizācijas tīklu izbūve 2,5
kilometru garumā atsāksies arī Miezītes ceļā. «Jelgavas ūdenī» skaidro, ka
pašlaik reāli darbi šajā ielā vēl nevar
atsākties pārliekā mitruma dēļ. Proti,
Miezītes ceļa apkaime bija viena no
tām, kas pavasarī applūda, līdz ar to
grunts ir pārmitrināta un būvdarbiem

Ielas, kurās komunikācijas tiks izbūvētas līdz
gada beigām:
Miezītes ceļš, Rūpniecības iela no Filozofu līdz
Vīgriežu ielai, Filozofu iela no Rūpniecības līdz
Kungu ielai, Smilšu iela, Dambja iela no Atmodas
līdz Aspazijas ielai.
nepiemērota. Taču, tiklīdz situācija
mainīsies, atsāksies kanalizācijas izbūve
Miezītes ceļā. Plānotie darbi jāpabeidz
līdz gada beigām.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Ķers «Jelgavas zandartu»

1. un 2. jūnijā notiks Jelgavas atklātās
sacensības makšķerēšanā no laivām
«Jelgavas zandarts». Sacensības notiks
1. jūnijā no pulksten 15 līdz 21 un 2.
jūnijā no pulksten 5 līdz 11. Dalībnieku
reģistrācija – 1. jūnijā sacensību vietā no
pulksten 13. Pulcēšanās vieta: Jelgavas
novada Valgundes pagasta Vītoliņos,
1 km no Iecavas ietekas pa straumi uz
leju Lielupes labajā krastā. Dalībniekiem
tiks piešķirti punkti pēc noķerto zivju
(zandartu un līdaku) garuma un svara.
Apbalvošana – 2. jūnijā pulksten 13.
Sacensību dalības maksa par divu dienu
sacensībām – četri lati no viena dalībnieka; nepilngadīgajiem, pensionāriem
un invalīdiem – bez maksas. Papildu
informācija pa tālruni 29196004.

Kalvim otra bronza EČ

Savu otro
medaļu
– bronzu
– Eiropas
karatē
čempionātā pieaugušajiem
svarā līdz 60 kg izcīnījis jelgavnieks Kalvis
Kalniņš, kuram šobrīd ir 22 gadi. Zelta medaļu izcīnīja Turcijas karatists Ajkuts Kaja,
sudraba – vācietis Aleksanders Meimans,
bronzas – grieķis Georgijs Kosturs un
K.Kalniņš. Kalvim šī ir otrā medaļa Eiropas
čempionātā – arī pagājušajā gadā viņš
izcīnīja bronzu, kļūstot par pirmo Latvijas
sportistu, kuram izdevies izcīnīt medaļu
Eiropas čempionātā karatē pieaugušajiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
«Apoloniem» –
Latvijas čempions

Labo Latvijas rekordu

Par Latvijas čempionu spēka trīscīņā
ar ekipējumu kļuvis Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons» veterāns Māris
Neiders ar kopējo rezultātu 460 kilogrami. Kluba vadītājs Edmunds Jansons informē, ka Latvijas čempionātā
spēka trīscīņā ar ekipējumu, kas notika
Valmierā, Jelgavu pārstāvēja tikai
M.Neiders no kluba «Apolons». Viņš
startēja vecuma grupā virs 50 gadiem
svara kategorijā līdz 120 kilogramiem
un ar trīscīņas kopējo rezultātu 460
kilogrami kļuva par Latvijas čempionu.
E.Jansons piebilst, ka M.Neiders ir
absolvējis Latvijas Lauksaimniecības
universitāti un agrāk nodarbojies ar
svarcelšanu.

Peldētāja Zane Tīrumniece (att.) labojusi sev
piederošo Latvijas (un arī
Jelgavas) rekordu 50 m
peldējumā uz muguras.
To viņa paveica starptautiskā sprinta festivālā
Anikščos, Lietuvā, turklāt vēl izcīnīja sudraba
un bronzas medaļu. Jelgavas rekordu 50 m
brasā laboja Deniss Komars un vēl izcīnīja
sudraba medaļu. Vēl medaļas ieguva Jānis
Maniņš (sudrabs un bronza) un komanda
7 x 50 m brīvā stila stafetē (bronza): Maksims Minakovs, Viktorija Gedroviča, Ēriks
Treivass, Selīna Kalnišķe, Jevgeņijs Boicovs,
Z.Tīrumniece un Jānis Freimanis. Sacensībās
piedalījās ap 600 peldētāju no Lietuvas,
Igaunijas, Moldovas, Baltkrievijas un Latvijas.

Jelgavas Pilsētas svētkos –
arī plaša sporta programma
 Ilze Knusle-Jankevica

Iemesls, lai nestu sievu uz rokām

Jau piekto reizi Jelgavā notiks Sievu
nešanas čempionāts, kurā uzvarētājus
noteiks divās disciplīnās – sievu nešanā un
turēšanā. Šogad pirmo riezi sacensības notiks Uzvaras parkā. Dalībniekiem iepriekš
nav jāpiesakās, to varēs izdarīt pirms sacensībām, 25. maijā no pulksten 19 līdz 19.50.
Kad noslēgsies skrējiens «Nes mani vēl», ap
pulksten 20.40, sekos otra disciplīna – sievu
turēšana «Mana pūciņa» uz laiku. Apbalvoti
tiks trīs labākie pāri katrā disciplīnā.
Organizatori atgādina: sacensībās drīkst
piedalīties personas, kuras sasniegušas 18
gadu vecumu un vecākas (jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments); pārim nav obligāti jābūt precētam, bet jābūt draudzīgās
attiecībās; partneres svars nedrīkst būt
mazāks par 50 kg; pāris drīkst piedalīties
abās disciplīnās.
Jāpiebilst, ka Uzvaras parkā gan pirms,
gan pēc sievu nešanas sacensībām notiks
arī citi Pilsētas svētku pasākumi.

Virves vilcēju izlase
gatavosies Pasaules spēlēm

Treniņus Jelgavā Pilsētas svētku laikā
aizvadīs Latvijas virves vilcēju izlase – te
notiks Latvijas čempionāta virves vilkšanā posms un Sporta servisa centra kausa
izcīņa. 25. maijā pulksten 12 sāksies Latvijas čempionāta posms, kurā sacentīsies
profesionālas komandas divās svara grupās
– 720 kg un 680 kg. Organizators Edgars
Ludzītis plāno, ka piedalīsies sešas komandas – divas komandas no Lietuvas un četras
no Latvijas, tostarp «Ozoli», kuru sastāvā
ir četri jelgavnieki: Valdis Kaktiņš, Māris
Kunkulbergs, Māris Sirmis, Jānis Asmanis.
Ap pulksten 14 sāksies Sporta servisa
centra kausa izcīņa. Te var piedalīties arī
interesenti «no malas», ja vien izdodas
savākt astoņu cilvēku komandu. Svara
ierobežojumi netiks noteikti. «Par kausu
cīnīsies arī Latvijas virves vilcēju izlase,
kas gatavosies startam Pasaules spēlēm
– tās jūlija beigās notiks Kolumbijā,» tā
E.Ludzītis, kurš ir arī izlases treneris, piebilstot, ka Pasaules spēles neolimpiskajiem
sporta veidiem ir Olimpisko spēļu ekviva-

Sporta pasākumi
16. un 17. maijā pulksten 16.15 – Jelgavas 2013. gada čempionāts; LR Kausa
izcīņas 6. posms; A.Kresa kauss (baseinā).
18. maijā pulksten 13 – «Jelgavas ringa
kauss» boksā (Sporta namā Raiņa ielā 6).
19. maijā pulksten 10 – galda tenisa
sacensības «Veselības dienas 2013»
(Sporta hallē).
29. maijā pulksten 11 – Zemgales
reģiona sacensības vieglatlētikā C un D
grupai (ZOC).
31. maijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Daugava» (Rīga) (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Jelgavas 1. ģimnāzija (no 1. augusta – Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola) 2013./2014. mācību gadā
uzņems skolēnus 5., 6., 7. un 10. klasē.
Skolēnu uzņemšana 5., 6., 7. klasē sāksies skolas
kancelejā 2013. gada 3. jūnijā plkst.9. Skolēni aicināti
izvēlēties mācības profesionāli orientētajā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas,
dabaszinību un tehnikas novirziena klasē.
Uzņemšana 10. klasē notiks no 17. līdz 21. jūnijam.
Skola piedāvā apgūt matemātikas/inženierzinātņu,
vispārizglītojošā un humanitārā virziena programmas.
Sīkāka informācija – www.1gim.jelgava.lv vai pa
tālruni 63020277, 63045548.

Piedāvā darbu

Jelgavas Pilsētas svētku nedēļas
nogalē, 25. un 26. maijā, pilsētā
notiks daudz dažādi sporta
pasākumi. «Daži pasākumi
sākotnēji bija iecerēti citā laikā,
bet nolēmām tos pārcelt, lai Pilsētas svētku laikā veidotos piesātināts un plašs piedāvājums,»
norāda Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis. Gan
ieeja, gan dalība sacensībās būs
bez maksas.
Šajās dienās Jelgavā notiks sacensības
galda tenisā, strītbolā, veikbordā, BMX
riteņbraukšanā, virves vilkšanā, sievu
nešanā un turēšanā, kā arī burāšanā. Līdztekus tam paldies tiks teikts sportistiem.
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SIA «Pharmeko Lettland» meklē cilvēkus
ogu uzpirkšanas punktiem. Pietiekties,
zvanot pa tālruni 22338419 vai rakstot uz
info@pharmeko.lv.
SIA «Zemgales kurjerpasts» – pastniekam
(-cei) Pārlielupē. Vēlama pieredze. Steidzami. T. 27116666.

Meklē darbu
Celtnieks. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29674324.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.

Pārdod
Šogad Jelgavas Pilsētas svētku laikā
notiks jau par tradīciju kļuvušās sievu
nešanas sacensības, kurās uzvarētāji
tiks noskaidroti divās disciplīnās – sievu nešanā un turēšanā. Pagājušogad
čempionātā piedalījās septiņi pāri.
Foto: Ivars Veiliņš

lents. Izlases sastāvā no Jelgavas iekļauts Jelgavas jahtkluba rīkotā Pilsētas svētku
regate. Kā norāda jahtkluba vadītājs
tikai V.Kaktiņš.
Aleksandrs Jakovļevs, ne vienmēr kluba
Varēs izmēģināt
biedriem sanāk piedalīties Pilsētas svētspēkus galda tenisā
ku gājienā, bet, tā kā viņi ir savas pilsētas
Sestdien, 25. maijā, notiks arī Sporta patrioti, tiek rīkota svētku regate. Sacenservisa centra kausa izcīņa galda tenisā. sību starts tiks dots pulksten 12 – jahtas
Sacensības notiks Sporta hallē, to sākums veiks trīs braucienus no jahtkluba bāzes
– pulksten 10. «Šī ir īstā reize, ja gribas līdz Pils salas galam un atpakaļ, kopā
izmēģināt spēkus galda tenisā, jo tās būs ap 24 kilometriem. A.Jakovļevs lēš, ka
vienas dienas sacensības,» tā Sporta apbalvošana varētu būt ap pulksten
servisa centra sporta metodiķis Valdis 16. Plānots, ka šogad regatē piedalīsies
Ilmers. Viņš min, ka parasti sacensībām astoņas deviņas laivas, kas ir vairāk nekā
ir vairāki posmi un uzvarētāji tiek noteikti pagājušogad. «Mums jau regatē piedalās
kopvērtējumā, un tas varētu atbaidīt kādu, dažādas jahtas gan pēc lieluma, gan pēc
kas varbūt neprot tik labi spēlēt vai nav burām, bet ar speciālu tabulu, piemērogatavs regulāri piedalīties sacensībās. In- jot dažādus koeficientus, visus burātājus
teresentiem nav iepriekš jāpiesakās, tikai varam novērtēt vienādi un sarindot pa
laicīgi jāierodas hallē, līdz ņemot raketi un vietām,» viņš piebilst.
bumbiņu. Spēlētāji netiks dalīti pa vecuma
grupām, bet tikai atsevišķi sievietes un Krievu BMX braucēji būs
vīrieši. «Izspēlēties dabūs visi, jo vienam nometnē un piedalīsies sacensībās
Divas dienas Jelgavā, Zemgales Olimdalībniekam varētu būt kādas 8 – 12 spēpiskā centra (ZOC) trasē notiks BMX
les,» lēš V.Ilmers.
sacensības: 25. maijā pulksten 14 sāksies
Popularizēs basketbolu
Latvijas BMX čempionāta otrais posms,
Lai popularizētu savu sporta veidu savukārt 26. maijā pulksten 12 būs Jelpilsētā, basketbola klubs «Jelgava» rīkos gavas atklātais BMX čempionāts.
strītbola sacensības. Tās notiks 25. maijā
Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi»
no pulksten 11 pie Mātera ielas Sporta vadītājs Aivars Balbeks stāsta, ka sacensīhalles. Dalībnieku pieteikšanās sāksies no bās piedalīsies visi labākie Latvijas braupulksten 10. Dalībnieki tiks dalīti vairākās cēji, sākot no sešiem gadiem līdz pat elites
grupās: līdz 13 gadiem (zēni un meitenes), grupai. Tāpat būs sportisti no Lietuvas
14 – 16 gadi (zēni un meitenes), virs 16 un Krievijas, iespējams, arī no Igaunijas,
gadiem (jaunieši un jaunietes), vīrieši 35+ Baltkrievijas un Somijas. «Septiņi astoņi
un MIX grupa, kurā jābūt vienai meitenei vadošie Krievijas BMX braucēji no 22.
un diviem puišiem, bet vecums nav iero- maija Jelgavā aizvadīs treniņnometni
bežots. «Šajā grupā aicinātas piedalīties un ir arī ieplānojuši startēt sacensībās,»
ģimenes, iesaistot arī daiļā dzimuma piebilst A.Balbeks. Jelgavu pārstāvēs ap
pārstāves – meitas, mātes, vecmāmiņas, 30 braucēju, tostarp Kristens Krīgers un
māsas,» piebilst J.Kaminskis.
Vanesa Buldinska, kuri veiksmīgi startē
Eiropas čempionātā. Diemžēl sacensībās
Pilsētas svētku gājienu
nepiedalīsies elites grupas braucējs Uldis
aizstāj ar regati
Balbeks, kurš vairāk pievērsies trenera
25. maijā uz Lielupes Pils pusē notiks karjerai.

Sporta pasākumu kalendārs
25. maijs
Pulksten 10 – Sporta servisa centra kausa izcīņa
galda tenisā (Sporta hallē).
Pulksten 11 – Latvijas čempionāts veikbordā
(Lielupē starp tiltiem).
Pulksten 11 – strītbola sacensības (pie Sporta halles).
Pulksten 12 – Latvijas čempionātu uzvarētāju
un Jelgavas skolēnu spartakiādes kopvērtējuma
uzvarētāju sveikšana (Sporta hallē).
Pulksten 12 – Latvijas čempionāts virves vilkšanā;
ap pulksten 14 – Sporta servisa centra kauss
virves vilkšanā (stadionā pie Sporta halles).
Pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba sezonas
atklāšanas regate; Jelgavas pilsētas svētku regate
(jahtkluba bāzē Pils salā).
Pulksten 14 – Latvijas čempionāts BMX (ZOC).
Pulksten 20 – 5. Jelgavas Sievu nešanas čempionāts (Uzvaras parkā).
26. maijs
Pulksten 12 – Jelgavas atklātais čempionāts BMX
(ZOC).

Demonstrēs trikus uz ūdens

Pirmo reizi Jelgavā notiks veikborda sacensības – sportists, turoties striķī, brauks
aiz laivas un izpildīs dažādus trikus. «Jelgavu izvēlējāmies tāpēc, ka pašā pilsētas centrā ir izveidota skaista Lielupes promenāde,
kur kvalitatīvi var parādīt veikbordu un
skatītājiem ir ērta skatīšanās. Vēl svarīgs
faktors par labu Jelgavas pilsētai ir tas, ka
šajā reģionā veikbords ir diezgan populārs
un pazīstams, jo Ozolniekos ir veikborda
kabeļu trase,» stāsta Latvijas Veikborda
savienības pārstāve Iluta Balode. Sacensībās piedalīsies 20 labākie Latvijas veikbordisti, dalību solījuši arī vairāki ārzemju
veikbordisti. Sacensības notiks 25. maijā no
pulksten 11 līdz 17, un skatītāji aicināti tās
vērot no Lielupes promenādes. Notiekošo
uz ūdens komentēs moderators, dodot
iespēju skatītājiem labāk izprast uz ūdens
demonstrēto triku sarežģītību.

Mājīgu, remontētu 2istabu dzīvokli Valgundē. Mob. 28610808
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
105 Ls/t. T.29907466
Ūdens sūkni BK20/30 ar elektrodzinēju un
metināmo aparātu T. 29658892.

Pērk
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā
T. 29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

Dažādi
Autokrāsošana, pulēšana, bamperu remonts, autometināšana. T. 26965505.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā. T.26547957
Konsultācijas par privātpersonu maksātnespēju. T.27805582.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Pateicība
Izsakām pateicību Jelgavas pilsētas slimnīcas iekšķīgo slimību nodaļas ārstam
Viesturam Liepam, māsiņām, personālam
par profesionalitāti un iejūtību Ādolfa
Sirmoviča ārstēšanā.
	                         Ģimenes locekļi

Aizsaulē aizgājuši
IMANTS BRESIS (dz. 1936. g.)
ANEĻA BUJEVIČA (dz. 1930. g.)
OLGA RAŠEVSKA (dz. 1923. g.)
JURIJS TAZOVS (dz. 1939. g.). Izvadīšana
16.05. plkst.12 no Meža kapsētas sēru
nama uz Romas kapsētu.
ARNIS LEDIŅŠ (dz. 1959. g.)
MĀRTIŅŠ BAŠA (dz. 1949. g.)
ELZA ĒRGLE (dz. 1940. g.). Izvadīšana
18.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

20. maijs, pirmdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 4.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1617.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Romant. drāma. 3.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Zeme no putna lidojuma». Dok. seriāls. 9.sērija.
13.15 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1617.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezm. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 5.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēlēšanu diskusija.
22.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
23.40 Nakts ziņas.
23.55 «De facto».*
0.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». 84.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 23.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.*
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 VTB Vienotās līgas play-off spēle. VEF Rīga – Khimki.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 85.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 24.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto games 2013».
19.45 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.*
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
21.00 «Dziesmusvetki.tv»
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.15 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēl. disk.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 12.sērija.
23.55  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.45 «Izdzīvo sapni!» ASV muzikāla drāma. 2004.g.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 6». 14.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ezermalas doktorāts». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «No 57.paralēles».*
12.30 «Laimīgs un vesels».*
13.00 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «Esi gardēdis! 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 68.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 49.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 69.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Meteorīta sprādziens: liesmas no izplatījuma». Dok. f.
22.15 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
23.15 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.40 LNT ziņu Top 10.
0.30 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 49.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 69.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 129.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 11.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 40.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 10.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 92. un 93.sērija.
9.00 «Kobra 16». 5.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 5.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 167.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 637. un 638.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.

19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 638.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 3.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 255.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Kobra 16». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 129.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 167.sērija.
3.35 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
4.00 «Bez tabu».

21. maijs, otrdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 5.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1618.sērija.
9.25 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 139.sērija.
11.10 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Kaut kur uz Zemes». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
15.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1618.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezm. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 6.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 120.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».*
23.45 «Kopā» (ar subt.).*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.38 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 85.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 24.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.*
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Latvijas kausa izcīņas finālspēle futbolā.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 86.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 25.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskus. raid.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Dīvaino nezvēru jūra». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
23.50 «Rino Gaetāno». Biogrāfiska drāma. 2006.g. 1.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 68.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasaras atmiņas». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 68.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 50.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 70.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Svešinieki un mīlētāji». Melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 16.sērija.
0.05 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 17.sērija.
1.55 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 8.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Šodien novados».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 50.sērija.
4.10 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 70.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 130.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 12.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 41.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 11.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 94. un 95.sērija.
9.00 «Kobra 16». 6.sērija.
10.05 «Kobra 17». 3.sērija.

tv programma
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 6.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 168.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 638. un 639.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 639.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 21.sērija.
23.00 «Sazvērestība». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 10.sērija.
0.55 «Kobra 16». Seriāls. 6.sērija.
1.50 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 130.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 168.sērija.
3.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.

22. maijs, trešdiena
LTV1
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 6.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1619.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 120.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 140.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēl. disk.*
13.55 «Aculiecinieks».*
14.10 «Vertikāle».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Kas te? Es te!»*
15.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 10.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1619.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezm. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 7.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 121.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēl. disk.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
24.00 «100 g kultūras».*
0.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 86.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 25.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 6.finālspēle. ASK Rīga – BK Ventspils. 2007.g.*
15.45  «Hārtlenda 5». Seriāls. 87.(noslēguma) sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 26.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 21.sēr.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
21.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
21.20 2013.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēl. disk.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Spots».*
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 80.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 69.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Svešinieki un mīlētāji». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 16.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 69.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 70.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 51.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 71.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 19.sērija.
22.10 «Maiņas beigas». ASV spriedzes filma. 2012.g.
0.25 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 8.sērija.
1.25 «Likums un kārtība 6». ASV seriāls. 18.sērija.
2.15 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 9.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 51.sērija.
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4.15 «Asaru kronis». Seriāls. 71.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 131.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi». 13.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 42.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 12.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 6.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 96. un 97.sērija.
9.00 «Kobra 16». 7.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 18.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 7.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 169.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 639. un 640.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 640.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 2011.g.
23.15 «Kinomānija».
23.50 «Firma». Seriāls. 21.sērija.
0.45 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 10.sērija.
1.35 «Kobra 16». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 169.sērija.
3.15 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 7.sērija.

23. maijs, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 57.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1620.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 121.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 141.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «De facto» (ar subt.).*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Laiks vīriem?»*
13.50 «Zebra».*
14.05 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.55 «Kas te? Es te!»*
15.25 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 41. un 42.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1620.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezm. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Situāciju komēdijseriāls. 8.sērija.
19.30 «Kino gadsmits Latvijā».*
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 122.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Dziesmusvetki.tv»*
21.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.15 «Imants un Ziedonis».
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 6.sērija.

LTV7
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 5». Seriāls. 87.(noslēguma) sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 26.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.*
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 5.finālspēle. BK Barons – ASK Rīga. 2008.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 27.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 22.sērija.
19.58 «Dziesmusvetki.tv»
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Mikrokredīts». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Ghetto games 2013».*
23.55  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 22.sērija.
0.25  «Dīvaino nezvēru jūra». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 70.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Marakeša». Melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 19.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 70.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 52.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 72.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 13.sērija.

20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dabas stihiju varā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.45 «Mentālists 4». ASV seriāls. 5.sērija.
22.45 «Supernatural 5». ASV seriāls. 8.sērija.
23.45 «Pagātnes rēgi». ASV šausmu trilleris. 2008.g.
1.25 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 9.sērija.
2.15 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 10.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 52.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 72.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 132.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 1.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 43.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 13.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 98. un 99.sērija.
9.00 «Kobra 16». 8.sērija.
10.05 «Radu būšana 6». 3.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 8.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
13.05 «Ņujorkas karalis». Seriāls. 1.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 170.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 640. un 641.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 641.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «Sešas lodes». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 10.sērija.
2.10 «Kobra 16». Seriāls. 8.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 170.sērija.
3.55 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.

24. maijs, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 58.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.29 «Dziesmusvetki.tv»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 12.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 122.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 142.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 21. un 22.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Izvēlies nākotni!» Pašvaldību priekšvēl. disk.*
14.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.10 «Murr-gi». Animācijas filma.
15.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 70.sērija.
15.27 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 43. un 44.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35 «Atgriešanās». Seriāls. 12.sērija.
17.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmak. priekšvēl. aģit.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Dziesmusvetki.tv»*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Dziesmusvetki.tv»*
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15  «Midsomeras slepkavības 12» (ar subt.). 2.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.32 «Dziesmusvetki.tv»
10.40  «Hārtlenda 6». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 27.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 7.finālspēle. BK Ventspils – BK Barons. 2009.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Nemiera gars». Dok. daudzsēr. f. 28.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 9.daļa.
20.28 «Dziesmusvetki.tv»
20.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 5.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Dziesmusvetki.tv»
23.00  «Izmisušie mājsaimnieki». Drāma. 3.sērija.
23.50 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 41.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 71.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Bermudas». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Supernatural 5». ASV seriāls. 8.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 71.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
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14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 53.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 73.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Cietsirdīgā romance». (ar subt.). Drāma. 1984.g.
0.05 «Maiņas beigas». ASV spriedzes filma. 2012.g.
2.10 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 11.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 53.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 133.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 2.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 44.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 14.sērija.
7.30 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 100.sērija.
8.30 «Ņujorkas karalis». 1.sērija.
9.00 «Kobra 16». 9.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 9.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 9.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». 2. un 3.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.10 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 171. un 172.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo 2». 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Doktors Dūlitls 4». ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
22.10 «Mīlestība un lielpilsēta 2» (ar subt.). Komēdija. 2010.g.
0.05 «Psiho». ASV šausmu trilleris. 1998.g.
2.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». 171. un 172.sērija.
3.40 «Laimīgi kopā» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.

25. maijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. seriāls. 45. un 46.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. seriāls. 76.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. seriāls. 19.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 9. un 10.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30 LV jaunatklāšanas raidījums TE!*
12.30 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*
14.45 Atjaunotā versija. «Ābols upē» (ar subt.). 1974.g.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.50 «Kā darbojas Visums» (ar subt.). Dok. f. 8.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 Laika ziņas.
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip».
23.40 Nakts ziņas.
23.50 Gintas Krievkalnas solokoncerts Nakts lūgums.*

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «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 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 21.sērija.
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.*

13.30 «Dziesmusvetki.tv»
13.35  «Kartušs, burvīgais laupītājs». Piedz. f. 2.sērija.
15.20 «Eirotaksometrs». Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums.
15.50 «Eirotaksometrs. Stāsts par kinorežisoru Radu Mihaileanu».
16.20 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Igaunijā». Dok. f.
16.45 «Ghetto games 2013».*
16.59 «Dziesmusvetki.tv»
17.00 TIEŠRAIDE! Pārb. spēle basket. siev. Latvija – Lietuva.
19.00 «Spots». Dzīvesstila raidījums jauniešiem.
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 6.sērija.
20.00 «Olimpieša portrets».
20.15  «Mikrokredīts». Dokumentāla filma.
21.20 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.
21.50  «Izmisušie mājsaimnieki». Austrālijas drāma. 4.sērija.
22.40 «Rio Diablo». ASV vesterns. 1993.g.
0.18 «Dziesmusvetki.tv»
0.25 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 5.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 72.sērija.
5.50 «Vilfreds». 12.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 87.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
10.00 «No 57. paralēles».
10.30 «Laimīgs un vesels».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 3.sērija.
12.25 «Galileo».
12.55 «Veiksmes skūpsts». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
15.00 «Cietsirdīgā romance». (ar subt.). Drāma. 1984.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Kur laime iesākas». Romantiska drāma. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 3». Lielbritānijas seriāls. 5. un 6.sērija.
23.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.20 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
3.20 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 87.sērija.
4.15 «Trakie Tūņi bērnībā». Animācijas seriāls. 20.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 134.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 3.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 45.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
7.25 «Naskais Andželo». Anim. ser. 74. un 75.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 14.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
12.40 «Kinomānija».
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Svešās kāzas». Kanādas komēdija. 2004.g.
15.30 «Doktors Dūlitls 4». ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
17.25 «Mans nākotnes puisis». ASV komēdija. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 TV3 ziņas piedāvā... Vietvaras 2013. Izvēle.
20.00 «Pasaka par Despero». Animācijas filma. 2008.g.
22.00 «Atkal tu». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
0.05 «Rītausma». ASV spraiga sižeta trilleris. 1996.g.
2.10 «Kobra 16». Seriāls. 9.sērija.
3.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 134.sērija.
3.45 «Izlaušanās karaļi 2». Seriāls. 3.sērija.

26. maijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 47. un 48.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 77.sērija.
8.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 20.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.55 «Mārvijs Hemmers. Ser. 16.sērija.
10.25 «Dabas grāmata».*
10.55  «Montija Dona itāļu dārzi» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Tiešraide no Āgenskalna baptistu banīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.05 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 10.sērija.
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TV programma
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Romantiska drāma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.45 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.
24.00 Nakts ziņas.
0.10  «Midsomeras slepkavības 12». Detekt. 2.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 13.sērija.
13.43 «Dziesmusvetki.tv»
13.45 LBL 7.finālspēle. BK Barons – VEF Rīga. 2010.g.*
15.45 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
16.15 Red Bull break-dance sacensības BC One Final
Riodežaneiro.*
17.55 «Lielais cirks 9». 9.daļa.
18.58 «Dziesmusvetki.tv»
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Virtuālie meli». Kanādas trilleris. 2011.g.
21.10 «Bīstamā robeža 3». 18.(noslēguma) sērija.
22.05  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 2.sērija.
22.55  «Kartušs, burvīgais laupītājs». Piedz. f. 2.sērija.
0.43 «Dziesmusvetki.tv»
0.45 «Rio Diablo». ASV vesterns. 1993.g.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 3.sērija.
6.05 «Bernards». Anim. f.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 88.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 TIEŠRAIDE! Labestības diena. Labdarības maratons.
10.05 «Detektīve Veronika Marsa 3». 63.sērija.
11.05 «Galileo».
11.35 TIEŠRAIDE! Labestības diena. Labdarības maratons.
12.35 A.Kristi. «Erkils Puaro 3». 5. un 6.sērija.
15.00 TIEŠRAIDE! Labestības diena. Labdarības maratons.
16.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». Izklaidējošs raidījums. 1.sēr.
17.00 «Pasaules neparastākās būtnes 2». Dok. ser. 2.sēr.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
19.45 Labestības diena. Labdarības maratons.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 TIEŠRAIDE! Labestības dienas koncerts.
24.00 «Mīlestība un citi neiedomājami apstākļi». Drāma.
1.55 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 10.sērija.
2.45 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 63.sērija.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 88.sērija.
4.20 «Trakie Tūņi bērnībā». Anim. ser. 21. un 22.sērija.

TV3
5.00 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 135.sērija.
5.40 «Izlaušanās karaļi 2». 4.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». 46.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 29.sērija.
7.15 «Naskais Andželo». Anim. ser. 76. – 78.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 15.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Pasaka par Despero». Animācijas filma. 2008.g.
15.10 «Atkal tu». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
17.15 «Konkurss». ASV ģimenes filma. 2009.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «G.I.Džo: Kobras sacelšanās». Piedz. f. 2009.g.
22.15 «Dantes smaile». ASV katastrofu filma. 1997.g.
0.20 «Cīņa ar ēnu 2» (ar subt.). Spraiga f. 2007.g.
2.50 «NCIS: militārais izmeklēšanas dienests 6». 135.sērija.

A/s «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums,
kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas specializējas
būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un
iekārtu tirdzniecībā.
Aicinām pievienoties savai komandai darbam Jelgavas
«K-rauta» veikalā
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI.
Galvenie darba pienākumi:
• veikt būvmateriālu un citu veikala sortimenta preču pārdošanu saskaņā ar uzņēmuma un individuālajiem mērķiem
uzņēmuma biznesa klientiem; • uzturēt ilgtermiņa biznesa
attiecības ar esošajiem klientiem un piesaistīt jaunus
klientus; • regulāri sekot līdzi un piedalīties iepirkumu
konkursos; • pārzināt būvniecības tirgus tendences un
piedāvāt klientiem labākos risinājumus.
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Prasības:
• pieredze aktīvajā pārdošanā (iepriekšēja darba pieredze
vai zināšanas būvmateriālu tirdzniecībā tiks uzskatītas
par priekšrocību); • latviešu, krievu valodas zināšanas
un labas iemaņas darbā ar datoru; • mērķtiecība un
vēlme pilnveidot profesionālo pieredzi; • dzīvesprieks
un optimisms.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā; • motivējošu un uz rezultātu orientētu atalgojumu; • profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās mācības.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Tirdzniecības pārstāvis
Jelgavā» lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: cv@rautakesko.
lv līdz 2013. gada 31. maijam.
Atbilde tiks sniegta kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba
pārrunām.
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Pasākumi pilsētā
17. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā
teātra spiegu komēdija «Kraukļu ligzda».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50
(kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
18. maijā pulksten 17 – Jelgavas
Mākslinieku biedrības mākslinieki zīmēs uz
asfalta un aicina pievienoties mazos jelgavniekus, lai kopīgi sarūpētu dāvanu Muzeju
nakts apmeklētājiem (autostāvlaukumā
Akadēmijas un Driksas ielas krustojumā).
18. maijā pulksten 17 – TDA «Diždancis» – 35. Koncerts «Diždancī dancot gāju».
Mākslinieciskā vadītāja I.Karele. Biļešu cena
– Ls 2,50; 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
18. maijā no pulksten 19 līdz 1 – Muzeju nakts pasākumi Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Ādolfa
Alunāna muzejā, Jelgavas pilī, Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijā, Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
18. maijā pulksten 20 – LLU 150. jubilejai veltīts koncerts «Baltija dejo Jelgavā»,
kurā sadejos Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
universitāšu studenti. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pilī).
19. maijā no pulksten 10 līdz 14 – bērnu apģērbu un mantu tirdziņš («Hercogā»
K.Barona ielā 3).
19. maijā pulksten 15 – kora «Spīgo»
un Jelgavas kamerorķestra koncerts. Pro
grammā – Gija Kančeli «Vakara lūgšanas»
no kinofilmas «Dzīve bez Ziemassvētkiem», Karls Dženkinss «Adiemus». Soliste
G.Davidčuka (soprāns), mākslinieciskais
vadītājs A.Meri. Biļešu cena – Ls 1 (4.
vidusskolā Akmeņu ielā 1).
19. maijā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra komēdija
M.Zīverts «Kaļostro Vilcē». Ieeja ar ielūgumiem, ko var saņemt biedrībā Lielajā ielā
13 – 15 (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
19. maijā pulksten 16 – «Jundas» tautas deju kolektīvu koncerts «Nāc nākdama
vasariņa». Biļetes nopērkamas «Jundā»
Pasta ielā 32 un pirms koncerta norises
vietā (kultūras namā).
19. maijā pulksten 18 – jauktā kora
«Sidrabe» 95. jubilejai veltīts koncerts
«Dziesmu redzi?». Piedalās: J.Lūsēns
(klavieres), J.Lūsēns juniors (basa ģitāra),
M.Linde (perkusijas), A.Gudrais (ģitāra),
koris «Jaunās egles». Ieeja – bez maksas
(Mūzikas vidusskolā).
20. maijā no pulksten 11 līdz 13 –
Jelgavā piestās elektromobiļu maratons
«Tallina – Montekarlo 2013» dalībnieki
(Jelgavas pils pagalmā).
23. maijā pulksten 11 – konference
«Baroka laikmets Latvijā un Eiropā» (Jelgavas pils Sudraba zālē).
23. maijā pulksten 17.30 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» Baroka ansambļa
koncerts «Zelta laikmeta baroka virsotnes
mūzikā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pils aulā).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 16. maijs

Satiksimies Jelgavā – svētku
gājienā, koncertos un zaļumballē!
 Ritma Gaidamoviča

pulksten 17, un tajā aicināti piedalīties
pilsētas kolektīvi, uzņēmumi, iestādes un
Nākamā nedēļa – no 20. līdz
domubiedru grupas. Gājienam iepriekš
26. maijam – Jelgavā paies
nav jāpiesakās, vien šajā dienā pulksten
Pilsētas svētku zīmē ar moto
16.30 jāpulcējas O.Kalpaka ielā pie Ozol«Satiksimies Jelgavā!». Līskvēra un Svētes ielā. I.Englande stāsta, ka
dzās jau tradicionālajiem
līdz ar ielu remontiem pilsētā gājiens šogad
pasākumiem – svētku gājiesāksies pie Zemgales reģiona Kompetenču
nam, kas pamainījis maršruattīstības centra Svētes ielā 33. Gājiens no
tu, un Amatu dienai, kas noSvētes ielas virzīsies pa Mātera ielu, tālāk
tiks Raiņa parkā, – gaidāmi
uz Lielo ielu, Uzvaras ielu līdz Jelgavas
arī divi lielkoncerti, klasiskās
kultūras namam. «Aicinām gājiena damūzikas koncerti Jelgavas
lībniekus būt radošiem un padomāt par
pilī un pagalmā, zirgu jākolektīvo noformējumu, jo visi dalībnieki
šanas paraugdemonstrētiks vērtēti un Zāļu tirgū sveikta atraktījumi, Kokapstrādes diena,
vākā, spilgtākā un vienojošākā komanda,»
rokenrola vakars, muzikāls
tā I.Englande. Svētku organizatori lūdz
strūklaku šovs, ekskursija
šogad ierobežot smagās tehnikas izmanpa Jelgavu ar rafiņu.
tošanu gājienā. Bet autovadītājiem gājiena
laikā no pulksten 17 līdz 19 jārēķinās ar
«Jau gadu kā mūsu pilsētai ir sava satiksmes ierobežojumiem minētajās ielās.
dziesma «Satiksimies Jelgavā!», un mūsu
novērojumi liecina, ka daudzi to zina un Pilī – vairāki klasiskās
labprāt dzied arī līdzi. Tieši tāpēc šogad mūzikas koncerti
«Daudzi jelgavnieki ir izteikuši vēlmi pēc
svētku moto – «Satiksimies Jelgavā!» –
ņemts no pilsētas dziesmas,» moto izvēli opermūzikas koncerta pils pagalmā, tādēļ
pamato pašvaldības iestādes «Kultūra» Pilsētas svētkos šeit notiks pat vairāki,
direktora vietniece Inta Englande. Tie, un tas labi sakrīt ar Jelgavas pils 275.
kuri dziesmu vēl īsti nezina, tās vārdus jubileju,» stāsta I.Englande. 23. maijā pils
atradīs «Jelgavas Vēstneša» pirmajā lapā. aulā gaidāms bezmaksas kamerorķestra
I.Englande atzinīgi novērtē to, ka katru «Sinfonietta Rīga» Baroka ansambļa kongadu arvien vairāk iestāžu un dalībnieku certs, bet piektdien, 24. maijā, pils pagalmā
grib iesaistīties svētku organizēšanā, tāpēc koncerts «No operas līdz mūziklam», kurā
svētkus svinēsim nedēļas garumā. Tos piedalās Latvijas Nacionālās operas koris,
ievadīs vokāli instrumentālais ansamblis orķestris un slaveni solisti, māksliniecis«Rūta», 20. maijā pulksten 18 kultūras kais vadītājs – Aigars Meri. Ieeja – seši
namā prezentējot disku «Apstīgoju zelta lati. Bet svētdien, 26. maijā, svētku noslēkokli, nodziedāju skaņu dziesmu», kam gumā pils pagalmā gaidāms multimediāls
pulksten 19 sekos Valda Atāla koncerts koncertuzvedums ar unikālu muzikālo
«Gribas baltu gulbju...». Bet 21. maijā strūklaku šovu «Satikšanās pilsētā», kura
pulksten 18 – mazākumtautību kultū- režisors ir jelgavnieks Valdis Pavlovskis. Ieras biedrību koncerts «Joku karuselis». eja – Ls 2, bērniem un pensionāriem – lats.
Visos šajos koncertos ieeja – bez maksas.
Trešdien, 22. maijā, Jelgavas pašvaldība Amatu svētki, kapelu koncerts un
sagādājusi dāvanu mazajiem pilsētas sā- pasaka pieaugušajiem
Turpinot pērn aizsākto tradīciju, lai pakumskolēniem, ielūdzot uz Leļļu teātra izrādi «Pepija Garzeķe». Ielūgumus saņems rādītu, kas no koka top tepat mūsu mājās,
1200 sākumskolēni. Nedaudz ielūgumu ir 24. maijā no pulksten 13 līdz 19 un 25.
pieejami arī kultūras nama kasē, un tos var maijā no 10 līdz 21 pie Jelgavas Spīdolas
saņemt jebkurš interesents. Tāpat svētku ģimnāzijas notiks Kokapstrādes dienas.
ieskaņā pilsētas mērs Andris Rāviņš godi- Savu produkciju prezentēs vairāki mēbeļu
nās šī gada Zelta pārus, pasniegs pilsētas uzņēmumi un amatnieki-kokgriezēji. Bet
augstākos apbalvojumus «Goda zīme» Jelgavas tehnikums un LLU darbnīcas
un «Goda raksts», kā arī sveiks skolēnu rādīs, kā praktiski ar koku strādā šajās
skolās. Lai dotu mazākajiem iespēju
olimpiāžu uzvarētājus.
padarboties, notiks arī koka mašīnu saGājiens sāksies Svētes ielā
cīkstes un radošās darbnīcas. Savukārt
Svētku vienojošākais pasākums, kā 25. maijā pulksten 19 Spīdolas ģimnāzijā
ierasts, būs gājiens 24. maijā, kas sāksies notiks teatrāls uzvedums jeb pasaka «Kas

Foto: Ivars Veiliņš

notiek ar cilvēku miegā?», kurā piedalīsies
arī uzņēmuma «Nakts mēbeles» īpašnieks
Juris Griķis.
Bet sestdien – 25. maijā – no pulksten 9
līdz 15 Raiņa parkā Amatu diena ar svētku
tirgu, amatu prasmju demonstrējumiem,
radošajām darbnīcām. Tajā svētku koncertu sniegs Latvijas tautas mūzikas ansambļi
un kapelas.
Ņemot vērā lielo interesi, arī šogad 25.
maijā pļavā pretī Jelgavas pilij varēs novērtēt jāšanas sporta paraugdemonstrējumus
pulksten 12 un 13, bet Hercoga Jēkaba
laukumā pulksten 16 – retro motociklu
izstāde.

«Lauku muzikanti», rokenrols un
chillout jauniešiem

24. un 25. maijā atklāsim arī zaļumbaļļu sezonu Uzvaras parkā. Piektdienas
vakarā gaidāms Nacionālā teātra aktieru
ansambļa «Drāma» koncerts, kam pulksten 21 sekos pirmā balle ar «Lauku muzikantiem», bet sestdien – rokenrola vakars
ar grupu «Keksi», P.Andersonu, Jelgavas
bigbendu, Ivaru Pētersonu, Marko Ojalu
un Daumantu Kalniņu. Mākslinieciskais
vadītājs – Raitis Ašmanis. Jāpiebilst, ka
uz šiem pasākumiem ieeja līdz pulksten
22 – bez maksas, vēlāk piektdien – lats,
sestdien – divi lati.
Savukārt jauniešiem no pulksten 20
līdz 24 Chilloutparks (atpūtas zona) Raiņa

parkā, kas īpaši transformēsies. Aktīvajā
zonā – dīdžeji, grupa «Rock5 Acoustic»,
ekstrēmā šova programma, pasīvajā zonā
– šūpuļtīkli. Ieeja – bez maksas.

Izbraucieni ar «Frīdu» un rafiņu

Virkni pasākumu Pilsētas svētku
nedēļā piedāvā arī Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs. Proti, arī šogad notiks
tikšanās «Manai SirdsJelgavai», kurā 22.
maijā pulksten 18 pilsētniekiem iespēja
tikties ar pazīstamo aktrisi, režisori bijušo
jelgavnieci Indru Rogu. Bet, lai labāk iepazītu pilsētu, tornis nedēļas nogalē piedāvā
vairākas ekskursijas – izbraukumus ar
kuģīti «Frīda», ekskursiju «Pa Jelgavu ar
RAFiņu!», kurā iekļauta arī RAF busiņu
kolekcijas apskate, pastaigu pie savvaļas
zirgiem Pils salā un ekskursiju ar autobusu «Izzini Jelgavu». Tāpat tornī varēs
iepazīt Jelgavu vakar un šodien filmu
retrospekcijā un fotogrāfiju izstādē, kā
arī novērtēt vietējo mākslinieku mākslas
darbus un baudīt koklētāju ansambļa
«Rūta» priekšnesumus. Plašāk – www.
visit.jelgava.lv.
Svētdien, 26. maijā, pulksten 14 Svētās
Annas baznīcā notiks Ziedot.lv labdarības
akcijai «Labestības diena» veltīts koncerts,
kurā piedalīsies arī «TirkizBand» un
jaunais Jelgavas popkoris. Precīzi norišu
laiki – pasākumu plānā un svētku pro
grammā 7. lpp.

Nāc uz Pilsētas svētkiem ar savu pilsētas karodziņu!
Esi īsts Jelgavas patriots un apliecini to gan svētku gājienā piektdien, 24. maijā, gan ikvienā Pilsētas svētku pasākumā! Nāc uz
Pilsētas svētkiem ar savu pilsētas karodziņu – izgriez no «Jelgavas
Vēstneša» pilsētas karodziņu, aplīmē to ap kātiņu – noderēs gan
veikalos nopērkamie plastmasas balonu kātiņi, gan vienkārši zīmulis vai koka iesmiņš – un nāc ar to uz Pilsētas svētkiem!
Satiksimies Jelgavā!
1. Izgriez karodziņu no avīzes.

2. Aplīmē to ap kātiņu.

3. Nāc uz Pilsētas svētkiem!
Karoga makets publicēts arī portālā
www.jelgavasvestnesis.lv un
www.jelgava.lv. Izprintē to, izgriez
un izveido savu pilsētas karodziņu!

