Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā
līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni
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Eiropas Parlamenta
vēlēšanas – jau sestdien!
Balsošanas kārtība

• Katrs balsotājs saņems vēlēšanu
zīmju komplektu ar 14 zīmēm un
vienu vēlēšanu aploksni. Visas
vēlēšanu zīmes ir numurētas, un
pirms izsniegšanas vēlētājiem
tām jābūt sakārtotām numerācijas
secībā, sākot no 1 līdz 14. Savukārt uz vēlēšanu aploksnes jābūt
attiecīgā iecirkņa zīmogam.
• Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena zīme ar
to kandidātu sarakstu, par kuru
vēlētājs iecerējis balsot. Vēlēšanu
zīmē var ar «+» atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs
īpaši atbalsta, vai izsvītrot tos
kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.
• Vēlēšanu zīmē drīkst neizdarīt
arī nekādas atzīmes. Ar šādu balsojumu vēlētājs parāda, ka piekrīt
partijas vai partiju apvienības
iesniegtajam kandidātu izkārtojumam.
• Kad zīme aizpildīta, tā jāievieto
vēlēšanu aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.
Avots: CVK

 Sintija Čepanone,
Ligita Vaita

Jau sestdien, 24. maijā,
notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un šajā
dienā nobalsot varēs
no pulksten 7 līdz 20.
Taču vēlēšanu iecirkņi
apmeklētājiem atvērti
visu šo nedēļu – vakar arī
sākusies iepriekšējā balsošana. Nobalsot pirms
oficiālās vēlēšanu dienas
var arī šodien un rīt, 22.
un 23. maijā.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics stāsta,
ka vēlēšanu iecirkņi, tostarp 15
mūsu pilsētā, darbu sāka 19. maijā,
lai vēlētājiem nodrošinātu iespēju
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un

priekšvēlēšanu programmām, kā
arī pieteikt balsošanu atrašanās
vietā, ja veselības stāvokļa dēļ
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. «Jelgavai kopumā piešķirti
40 000 vēlēšanu zīmju komplekti
un tikpat aplokšņu. Darbu iecirkņi
sākuši veiksmīgi, un jau pašlaik saņemti arī pirmie pieteikumi mājas
balsošanai. Jāatzīst, ka iedzīvotāju
aktivitāte šajās pirmsvēlēšanu dienās būtiski neatšķiras no intereses
pirms citām vēlēšanām – pa dažiem
cilvēkiem dienā katrā vēlēšanu iecirknī izmanto iespēju iepazīties ar
aktuālo informāciju par vēlēšanām,
tāpat līdz šim kopumā saņemti nedaudz vairāk kā desmit pieteikumi
balsošanai savā atrašanās vietā,»
tā J.Dēvics, atgādinot, ka pieteikt
balsošanu mājās iespējams līdz
24. maija pulksten 12 – tas jādara
tajā iecirknī, kura vēlētāju sarakstā balsotājs reģistrēts. Vēlēšanu

komisijas priekšsēdētājs vērtē, ka
Jelgavas vēlētāji ir izglītoti, tāpēc
līdz šim arī nekādu būtisku pārpratumu nav bijis.
Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto
vēlētāju reģistru un balsošana tiek
organizēta, izmantojot vēlētāju
sarakstus, būtiski atcerēties, ka
nobalsot var tikai tajā iecirknī,
kura vēlētāju sarakstā cilvēks ir
reģistrēts. «Cilvēkiem dažkārt
aizmirstas, ka šajās vēlēšanās viņi
ir piesaistīti konkrētam vēlēšanu
iecirknim. Viņi ir pieraduši nākt
uz kultūras namu un grib arī
šoreiz, bet nekā – tad nu palīdzam
noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī
konkrētam vēlētājam ir jābalso,»
par darbu pirmsvēlēšanu dienās
stāsta 190. vēlēšanu iecirkņa sekretāre Lolita Valta. Jāatgādina, ka
precizēt vēlēšanu iecirkni iespējams PMLP mājas lapā www.pmlp.

gov.lv, sadaļā «Vēlētāju reģistra
e-pakalpojumi», kā arī pa tālruni
67049999.
Trīs dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām tiek organizēta iepriekšējā balsošana. Vakar
nobalsot varēja no pulksten 17
līdz 20 – tā kā šajā laikā «Jelgavas
Vēstnesis» jau bija nodots drukāšanai, balsotāju aktivitāti pirmajā
iepriekšējās balsošanas dienā nebija iespējams noskaidrot. Taču
šodien, 22. maijā, vēlēšanu iecirkņi
balsotājiem atvērti no pulksten
9 līdz 12, bet rīt, 23. maijā, – no
pulksten 10 līdz 16.
Jāatgādina, ka Eiropas Parlamenta oficiālajā vēlēšanu dienā, 24.
maijā, iecirkņi atvērti no pulksten 7
līdz 20. Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase
vai personas apliecība (ID karte).
Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti.
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Izsludina konkursu par
sakoptākajiem pilsētvides objektiem
 Sintija Čepanone

Pašvaldība izsludinājusi konkursu «Sakoptākais pilsētvides objekts», un līdz 13. jūnijam iedzīvotāji tam
var pieteikt skaistākos
dārzus, sakoptākos
pagalmus, ziedošākos balkonus un citus
objektus, kuru saimnieki par savu darbu
būtu pelnījuši īpašu
uzslavu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
paredzēta Zāļu tirgus
laikā – 21. jūnijā.
Sakoptākos pilsētvides objektus konkursam var pieteikt
piecās nominācijās – tiks vērtēts
zaļākais daudzdzīvokļu mājas
loga, lodžijas vai balkona noformējums; sakoptākā privātmājas
teritorija; sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms (tiks vērtēts
sētnieku darbs); sakoptākā valsts
vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais
objekts, kā arī interesantākais
žoga risinājums.
Vērtējot konkursam pieteiktos
objektus, konkursa vērtēšanas
komisija ņems vērā, kā tie iekļaujas pilsētvidē, to pārskatāmību no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem, objekta labiekārtojumu – ierīkoto
apstādījumu, celiņu, laukumu,
ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu kompozīcijas
un izvēles pamatotību, žoga
caurskatāmību, kā arī objekta
uzturēšanas stāvokli, informē
pašvaldības Sabiedrisko attie-

cību pārvalde, piebilstot, ka pēc
konkursa komisijas lēmuma var
tikt vērtēti arī tie objekti, kuri
atbilst konkursa nosacījumiem,
bet nav pieteikti dalībai konkursā. Žūrijas komisija var noteikt
papildu nominācijas vai izslēgt
kādu no tām, noteikt vairākus
uzvarētājus vienā nominācijā,
piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas atbilstoši noteiktajam
balvu fondam.
Objektus konkursam līdz 13.
jūnijam var pieteikt personīgi
Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
pa tālruni 63005556 vai e-pastu
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot
objektu, jānorāda nominācija,
objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un telefona
numurs. Konkursā netiks vērtēti
iepriekšējo divu gadu konkursa
1. vietu ieguvēji.
Konkursa uzvarētājiem tiks
izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu
piedalīties apbalvošanas pasākumā, kas notiks Zāļu tirgū pie
pilsētas kultūras nama 21. jūnijā pulksten 12. Balvas saņems
konkursa uzvarētāji un izlozes
kārtā arī kāds no objektu pieteicējiem – par aktivitāti.
Jāpiebilst, ka vērtēšanas komisiju vadīs domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods,
komisijas sastāvā iekļauts pilsētas ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, arhitekte eksperte
Zeltīte Bīmane, «Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja un projektu vadītāja
Eva Kidere, kā arī Sabiedrisko
attiecību pārvaldes speciāliste
Līga Klismeta.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 23. maijā laikā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Piecos bērnudārzos Raiņa ielas
un Pasta salas koki pārtop skulptūrās
 Ritma Gaidamoviča

2,5 metrus augstu koka gaili, uz kura varēs arī uzkāpt, bērnudārza «Pūčuks» teritorijā veido lietuvietis Vitauts TallatsFoto: Ivars Veiliņš
Kelpša.

Šonedēļ piecu pirmsskolas izglītības iestāžu pagalmos rūc motorzāģi, jo tur no Raiņa ielā un Pasta salā
rekonstrukcijas laikā
nozāģētajiem kokiem
top koka skulptūras,
kuru veidošanas procesam cītīgi seko līdzi
arī bērni.

Līdz 28. maijam Jelgavā
notiek 3. starptautiskais koka
skulptūru simpozijs «Balti»,
kura laikā Latvijas un Lietuvas
tēlnieki veido koka skulptūras
jeb rotaļu elementus privātajās
izglītības iestādēs – bērnudārzā «Varavīksne» Gundars
Kozlovskis veido zaķus no
«Zaķīšu pirtiņas», Agnese
Rudzīte-Kirillova «Pīlādzītī»
– putnu, kas reizē būs šūpoles,
«Saules bērnu dārzā» Māris

Gailis grebj rāpekli «Zvēri
un abru taisītājs», «Pūčukā»
Vitauts Tallats-Kelpša veido
koka gaili, bet sākumskolā
«Punktiņš» Tautvils Pavilonis
būvē karuseli «Lācis».
Jāpiebilst, ka paralēli koka
skulptūru simpozijam pilsētā
notiek arī keramikas skulptūru simpozijs, kurā piedalās
divi Šauļu, viens Pērnavas un
četri Jelgavas keramiķi – Mārīte un Aleksandrs Djačenko,

Jānis Leimanis un Katrīna
Vīnerte. Viņu uzdevums ir
līdz 29. maijam izgatavot trīs
darbus – vienu, kas būs kā
veltījums Jelgavai, otru, kas
varētu kalpot kā Jelgavas prezentācijas materiāls un vienu
keramikas izstrādājumu pēc
brīvas izvēles. Simpozija darbi top uzņēmumā «Keramika
LV». Izstādes atklāšana notiks
29. maijā pulksten 15 Jelgavas
kultūras namā.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

svētki

Ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs

Svinam Pilsētas svētkus!
 Ritma Gaidamoviča

Ar devīzi «Ieraugi Jelgavu krāsās!» nākamnedēļ – no 29.
maija līdz 1. jūnijam – svinēsim Jelgavas Pilsētas svētkus.
Krāsainību jelgavnieki savai
pilsētai aicināti piešķirt, piedaloties svētku gājienā, kas
šogad atgriežas Lielajā ielā, un
apmeklējot svētku pasākumus
trīs dienu garumā. Tāpat pilsētnieki no 29. maija līdz 1. jūnijam
aicināti pie mājām, iestādēm un
uzņēmumiem pacelt Jelgavas
vai Latvijas karogu.
Jau šonedēļ ir sācies Jelgavas, Šauļu un
Pērnavas mākslinieku Jelgavai veltītais
keramikas simpozijs. Izstādes atklāšana
– 29. maijā pulksten 15 kultūras namā.
Bet svētdien, 25. maijā, kultūras namā
svētkus ieskandinās Jelgavas kamerorķestra, Mūzikas skolas stīgu orķestra,
Jelgavas bigbenda un solistu koncerts «Vai
tas ir koncerts?» Aigara Meri vadībā. Viņš
atzīst, ka tā būs unikāla iespēja noklausīties
Latvijā līdz šim nedzirdētus skaņdarbus.
«Mūsu programma parādīs koncerta žanra
radošos meklējumus, gan izmantojot netradicionālus solo instrumentus, piemēram,
mutes ermoņikas, gan apvienojot atšķirīgus
mūzikas stilus,» tā A.Meri.
Jau tradicionāli svētku nedēļā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš godinās Jelgavas amata meistarus, šogad – 21,
suminās 19 pārus, kuri 2014. gadā svin
Zelta kāzas, pateiksies par darbu labākajiem skolēniem un viņu skolotājiem, kā arī
pasniegs pilsētas augstākos apbalvojumus
– «Goda zīme» un «Goda raksts».

Gājiens atgriežas Lielajā ielā

Cik krāsaini un vienoti spējam būt, apliecināsim Pilsētas svētku gājienā 30. maijā
pulksten 17, un šogad tas atgriežas Lielajā
ielā. Pulcēšanās – no pulksten 16.30 Svētes
un Pulkveža Oskara Kalpaka ielā. Ņemot
vērā to, ka ar katru gadu dalībnieku skaits
aug, organizējot gājiena dalībnieku plūsmu,
pašvaldības iestāde «Kultūra» izstrādājusi
stāšanās vietu plānu, lai dalībnieki zinātu,
kur pulcēties. Tas svētku nedēļā būs pie
ejams mājas lapā Jelgava.lv, kultura.jelgava.
lv un portālā jelgavasvestnesis.lv. «Gājienā
piedalīties aicināts ikviens – skolēni, iestādes, uzņēmumi, biedrības, apvienības, arī
ģimenes. Šī gada devīze – «Ieraugi Jelgavu
krāsās!», tālab rosinu dalībniekus būt
izdomas bagātiem, krāšņiem, atraktīviem,
jo vērīgas acis meklēs izteiksmīgākos, kurus sumināsim Zāļu tirgū,» tā «Kultūras»
vadītāja vietniece Inta Englande, atbalstīt
gājiena dalībniekus aicinot arī skatītājus.
Gājiens noslēgsies pie kultūras nama, kur
visus gaidīs pilsētas vadība. Pēc gājiena
uz ielu dejingu Hercoga Jēkaba laukumā
ielūdz «Benefices» dejotāji. «Tā būs «Cukurfabrikas» 270 dejotāju performance,
piedāvājot ielu stila dejas pie populāras latviešu un ārzemju mūzikas,» tā «Benefices»
vadītāja Annika Andersone.

Komēdijas un akrobātu triki

Uzvaras parkā brīvdabas pasākumu
sezonu ar divām komēdijām un zaļumballi
atklās 30. maijā. Svarīgi – lietus gadījumā
jāņem līdzi lietusmēteļi, jo ar lietussargiem
parkā neielaidīs. Ieeja uz abām izrādēm un
zaļumballi – divi eiro.
Savukārt šajā pašā dienā pulksten 23 pils
pagalmā visi ielūgti uz koncertuzveduma
«Gadalaiki» pirmizrādi ar horeogrāfiju uz
zemes, ūdenī un gaisā, akrobātu trikiem

un maģiskām gaismas spēlēm. Sēdvietas Garajiem kalniem un Pogu laukiem, iepapasākumā netiek numurētas, biļetes cena zīstot Jelgavas mazāk zināmās vietas, reizē
– pieci eiro.
apmeklējot slimnīcas «Ģintermuiža» muzeju. Ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!»
Tirgus, gleznošana un jauniešu latviešu valodā piestās Ādolfa Alunāna
burziņš Raiņa parkā
muzejā un «Fortum» koģenerācijas stacijā,
31. maijā rosība valdīs Raiņa parkā, kur bet ekskursijas laikā krievu valodā varēs
notiks tradicionālā Amatu diena ar šī gada apskatīt keramikas ražotni «Keramika
pirmo gadatirgu, amata prasmju demons- LV» un RAF mikroautobusu kolekciju.
trējumiem, nacionālo kultūras biedrību Savukārt svētdien, 1. jūnijā, iespēja doties
amatu māju, radošajām darbnīcām un tematiskā ekskursijā ar autobusu «Ciemos
plašu kultūras programmu. Pirmo reizi pie Jelgavas māksliniekiem» ar M.Branci.
varēs pamēģināt šaut ar loku un vizināties Paredzēts ciemoties pie Raita Junkera
koka auto modelīšu trasē. Bet, ja pamanīsiet vasaras mākslas galerijā un Ulda Rogas
kādu ar molbertu, krāsām un otām, ziniet mājā Romas ielā. «Interesanti būs redzēt
– tie ir Jelgavas Tautas gleznošanas studijas ne tikai Ulda veikumu – viņš parādīs arī
dalībnieki, kuri «izies ielās». Jau par neat- bērnu sasniegumus. Tieši pie viņa glabājas
ņemamu Pilsētas svētku sastāvdaļu kļuvusi visi «Prāta vētras», kurā spēlē viņa dēls
spēkratu parāde Hercoga Jēkaba laukumā. Kaspars, Zelta diski un apbalvojumi. Vesela
Tur sestdien sabrauks biedrības «Mītavas kolekcija!» tā M.Brancis. Ekskursiju sātehniķi» biedru senie motocikli.
kums – pie torņa, vietu skaits ir ierobežots,
Bet no pulksten 20 uz Raiņa parku īpaši tāpēc laicīgi jāpiesakās pa tālruni 63005447
aicināti jaunieši. Būs aizraujoši un pārgal- vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Sīkāka
vīgi triki ar velotriāla un BMX velosipēdiem informācija – visit.jelgava.lv.
uz īpaši sagatavotām konstrukcijām, ballīte
ar dīdžeju Erminasu un nākamās paaudzes Danči un vizināšanās ar «Frīdu»
digitālais fotostends «PixBox».
Piektdien un sestdien pa Driksu un Liel
upi varēs vizināties ar kuģīti «Frīda», kas
«Manas pilsētas balsis»
pasažierus 30. maijā piestātnē Driksas proBūs mums arī savi dziesmu un deju menādē uzņems no pulksten 18 līdz 20 ik pa
svētki 31. maijā Uzvaras parkā, kuros pusstundai, bet 31. maijā – no pulksten 12
iesaistīti ap pustūkstotis Jelgavas dziedošo līdz 17 ik pa pusstundai. Sestdien, 31. maijā,
skolēnu, «Vēja zirdziņa» un «Benefices» pie torņa uz dančiem aicina «Dimzēns» ar
dejotāju. Jau otro gadu koncertā bērnus, zviedru draugiem no Harnosandas – pilsēvisu pilsētas skolu jauniešus, viņu vecākus tas, kas ir tikai 100 kilometru attālumā no
un pārējos jelgavniekus vienos mīlestība polārā loka. «Zviedru draugi jau piektdien
pret savu pilsētu, kas izteikta dziesmā un kopā ar mums piedalīsies svētku gājienā,
dejā. Mākslinieciskais vadītājs Jelgavas 4. bet sestdien sarīkosim dančus pie torņa,»
vidusskolas direktors Agris Celms pārlie- tā «Dimzēna» vadītāja Velta Leja.
cināts: «Pozitīvas emocijas garantējam!»
Koncerts «Manas pilsētas balsis» iesāksies Svētdiena – bērniem un senioriem
ar Raimonda Paula dziesmām ar Jāņa
Svētki noslēgsies svētdien, 1. jūnijā, kad
Petera vārdiem no teātra izrādes «Drau- tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzes bazārs». Otrajā blokā tiks izdziedātas dzības diena, ar bērnu svētkiem Raiņa
dziesmas no viņa komponētā «Eža kažoci- parkā. Būs rotaļas ar «Pasaku nama» lielaņa», kas iekļautas teatralizētā uzvedumā. jām lellēm, Jelgavas Māmiņu kluba rīkotās
Trešajā blokā – dziesmas no nākamo Skolu aktivitātes mazākajiem jelgavniekiem,
jaunatnes dziesmu un deju svētku reper- Tehnoloģiju vidusskolas 7. – 9. klašu teātra
tuāra, bet noslēgumā – Renāra Kaupera izrādes fragments. Uzvaras parkā šajā die«Mana dziesma», R.Paula «Tēvzemes etīde» nā būs sapulcējušies 20 Latvijas, Lietuvas
un mūsu pašu Jelgavas dziesma «Satiksi- un Igaunijas senioru dāmu deju grupas
mies Jelgavā!». Pēc koncerta savu sveicienu festivālā «Kad Jelgava zied». «Domāju, ka
pilsētniekiem nodos Jelgavas aktieri speciāli šis koncerts būs interesants arī jauniešiem,
Teātra dienām radītajā uzvedumā «Rampa redzot, ka 70 un pat 80 gadus vecas omes
mirdz», kurā ļaus ieskatīties amizantos var dejot,» tā koncerta organizators Ilgvars
notikumos skatuves aizkulisēs.
Pauniņš. Dalībniecēm pulksten 15.40 paredzēts gājiens no kultūras nama līdz Uzvaras
Jelgavas nomaļu šarms un ciemošanās parkam, bet pulksten 16 – koncerts.
pie Ulda Rogas un Raita Junkera
«Pilsētas svētki – tā ir atšķirība no ikdieĪpašu Pilsētas svētku piedāvājumu izstrā- nas, vēlme sanākt kopā un saturīgi pavadīt
dājis Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, laiku, emocionāli uzlādēties un izglītoties.
aicinot doties veloekskursijā, ekskursijā ar Pilsētas svētki – tā ir piederība savai pilsētai.
autobusu un ciemos pie Jelgavas mākslinie- Es ļoti vēlētos, lai šajās dienās Jelgavā valda
kiem kopā ar Māri Branci. Veloekskursijā draudzīga atmosfēra un pozitīva gaisotne.
«Jelgavas nomaļu šarms» dalībnieki gida Svinēsim svētkus kopā, ieraugot Jelgavu
pavadībā brauks uz Ģintermuižu, Miezīti, krāsās!» tā I.Englande.

Pilsētas svētkos – sportiskas aktivitātes visai ģimenei
 Ilze Knusle-Jankevica

44a un pļavā pretī Jelgavas pilij. «Sākot
no pulksten 10, ikvienam interesentam
Pilsētas svētku laikā sestdien,
būs iespēja piedalīties sev piemērotā
31. maijā, Jelgavā notiks Sporta
un saistošā aktivitātē, kā arī pie sertiun veselības diena. Programmā
ficētiem speciālistiem pārbaudīt savu
iekļautas dažādas aktivitātes
veselības stāvokli,» ieskicē pasākuma
gan tiem, kas grib nopietnāk
koordinatore Sporta servisa centra mepārbaudīt savus spēkus, gan
todiķe Maija Actiņa.
ģimenēm ar bērniem.
Sporta un veselības dienā jelgavniekiem
būs iespēja iepazīties ar tādiem sporta
Sportiskās aktivitātes notiks J.Čakstes veidiem kā futbols, basketbols, hokejs, vobulvārī, LLU stadionā un peldbaseinā, kā lejbols, mēģinot izpildīt dažādus šo sporta
arī pie Jelgavas Sporta halles Mātera ielā veidu elementus un piedaloties sacensībās,

uzzināt fitnesa jaunumus, apgūt pašaizsardzības paņēmienus, bez maksas apmeklēt
baseinu un ūdens aerobikas nodarbību, kā
arī izbraukt ar ūdens velosipēdu.
Jāpiebilst, ka šajā dienā īpašs būs arī
jau ierastais Jelgavas nakts pusmaratona
skriešanas koptreniņš – pirmkārt, šoreiz
mainīta tikšanās vieta, otrkārt, tas notiks
kopā ar Atēnu olimpisko spēļu dalībnieku
peldētāju Guntaru Deičmanu un vairākkārtēju olimpisko spēļu dalībnieku modernajā
pieccīņā Denisu Čerkovski.
Visi pasākumi ir bez maksas.

Sporta un veselības diena 31. maijā
Jāņa Čakstes bulvārī, LLU stadionā

Pulksten 10 – Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas
koptreniņš, nūjošanas nodarbība, veselības pārbaudes
punkti, Jelgavas nakts pusmaratona prezentācija.
Pulksten 11 – Jelgavas pilsētas sporta skolu un sporta
klubu darbnīcas:
• riteņbraukšana bērniem
(šķēršļu josla, ar savu velosipēdu),
• ūdens velosipēdi
(noteiktas distances veikšana pa Driksu),
• futbola elementi,
• spēka punkts
(pievilkšanās, piepumpēšanās un citi vingrinājumi),
• hokeja elementi,
• klasītes,
• basketbola metieni,
• pašaizsardzība (džiu džitsu klubs demonstrēs un mācīs
pašaizsardzības paņēmienus),
• fitnesa maratons «Izaicini sevi»
(fitnesa klubu «Atlētika» un «Fitland» treneri divas
stundas demonstrēs dažādus vingrinājumus).

LLU peldbaseinā

Pulksten 11 – peldēšana
(peldējums pulksten 11, 11.30, 13.30).
Pulksten 12 – ūdens aerobika
(grupa pulksten 12 un 12.40).
Reģistrēšanās peldējumiem – no pulksten 10 līdz
10.40. Bērniem līdz 14 gadu vecumam dalība pavadošās
personas uzraudzībā. Līdzi jāņem savas peldlietas.

Pļavā pretī Jelgavas pilij

Pulksten 11 – Volejbums: volejbola sacensības 10
dažādās vecuma grupās. Spēles formāts – 4:4 vai 3:3.
Komanda jāpiesaka līdz 25. maijam pa e-pastu sports@
jelgavasnovads.lv vai tālruni 63080848, 29494369.

Pie Jelgavas Sporta halles Mātera ielā 44a

Pulksten 11 – Jelgavas čempionāta ielu basketbolā un
«Ghetto Basket» turnīra posms. Sacensības notiks trīs
vecuma grupās: 1997. gadā dzimušie un vecāki, 1998. un
1999. gadā dzimušie, 2000. gadā dzimušie un jaunāki.

Ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs

Uzņēmumi kūtri piesakās
skolēnu nodarbināšanai vasarā
 Ilze Knusle-Jankevica

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Loka maģistrālē 23 sāk
trīspadsmit balkonu
rekonstrukciju

šanu darba devējs saņem 160 eiro
skolēna darba algai (50 procentu
Nodarbinātības valsts
apmērā no valstī noteiktās miniaģentūra (NVA) aicina
mālās mēneša darba algas) un 32
pieteikties darba devēeiro skolēna darba vadītāja darba
jus, tostarp biedrības,
algai pirms nodokļu nomaksas.
nodibinājumus, kas vēDarba devējam jānomaksā visi
lētos vasarā nodarbinepieciešamie nodokļi un atlikušie
nāt skolēnus, saņemot
50 procenti no valstī noteiktās
līdzfinansējumu. Valsts
minimālās mēneša darba algas, kā
šim mērķim ir atvēlējusi
arī jānodrošina kvalificēts darba
finansējumu, kas pietiek
vadītājs. Jāpiebilst, ka programmā
1066 skolēnu nodarbivar iesaistīties tikai tie darba devēji,
nāšanai.
kam nav nodokļu parādu un pasludināta maksātnespēja vai uzsākts
Skolu jaunieši strādāt varēs likvidācijas process.
sākt no 2. jūnija, un viens skoLai pieņemtu darbā skolēnu, salēns drīkstēs strādāt mēnesi. NVA ņemot NVA dotāciju, darba devējam
Jelgavas filiāles nodarbinātības NVA Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3
organizatore Veronika Šilo stāsta, (1. kabinets) jāiesniedz pieteikums,
ka šajā programmā plānots iesaistīt kas atrodams mājas lapas www.nva.
skolu jauniešus vecumā no 15 līdz gov.lv sadaļas «Darba devējiem»
20 gadiem, kuri mācās vispārējās, apakšsadaļā «Nodarbinātības paspeciālās vai profesionālās izglītības sākumi vasaras brīvlaikā personām,
iestādēs. Viņa norāda, ka skolēni ir kuras iegūst izglītību vispārējās,
diezgan aktīvi un piesakās darbam speciālās vai profesionālās izglītības
vasarā, bet darba devēji gan ir kūtri iestādēs». Papildu informācija pa
– šobrīd saņemti vien divi pieteiku- tālruni 63048836 vai 26469347.
mi no viena Jelgavas un viena JelJāpiebilst, ka skolēni, kuri vēlas
gavas novada uzņēmuma. Skolēnu vasarā strādāt, var pieteikties elek- Atbilstoši eksperta slēdzienam Loka maģistrālē 23 par kritiskā stāvoklī esošiem un līdz ar to
Foto: Ivars Veiliņš
nodarbinātības programma ilgs līdz troniski, mājas lapā www.nva.gov. ekspluatācijai bīstamiem jau pirms krietna laika atzīti trīspadsmit balkoni.
29. augustam, tāpēc darba devēji var lv klikšķinot uz banera «Reģistrē-  Sintija Čepanone
tika skaidrots, ka balkoni ir tik apjomīgai balkonu rekonstrukcijai
pieteikties līdz jūlija beigām.
šanās pasākumam», vai personīgi
nolietojušies, ka apdraud gan pašu, nebūtu nedz racionāli, nedz arī
Par viena skolēna nodarbinā- NVA filiālē.
Deviņstāvu mājā Loka
gan kaimiņu, gan garāmgājēju finansiāli izdevīgi, norāda JNĪP
maģistrālē 23 sākusies
drošību, tāpēc to rekonstrukcija valdes loceklis.
balkonu rekonstrukcija.
nepieciešama nekavējoties, par reŠis ir pirmais gadījums JNĪP
SIA «Jelgavas nekustamontdarbiem dzīvokļu īpašnieki pieredzē, kad dzīvokļu īpašnieki,
 Sintija Čepanone
cilvēkam šāda sistēma ir ērtāka, jo
mā īpašuma pārvalde»
vienojušies tikai nesen,» stāsta tomēr apzinoties bīstamo situāciju
viņam vairs nav jāsēž rindā pie kabi(JNĪP) valdes loceklis JuJ.Vidžis, piebilstot, ka drošības un darbu steidzamību, par tik
Jau nedaudz vairāk kā
neta durvīm – klients, saņemot savu
ris Vidžis akcentē, ka
nolūkos visi bīstamie balkoni bija apjomīgu balkonu rekonstrukciju
nedēļu Jelgavas polik
kārtas numuru, zina, cik cilvēku
šis ir pirmais gadījums
norobežoti ar būvniecības sietu.
vienojušies, neīstenojot visas mālīnikā darbojas rindu
vēl tiks apkalpoti pirms viņa, tādēļ
uzņēmuma pieredzē,
Visiem trīspadsmit balkoniem, jas renovācijas projektu. Līdz šim
regulators, pacientiem
var rēķināties ar savu brīvo laiku,
kad tik apjomīga balkokuri saskaņā ar eksperta slēdzienu visu balkonu sanācija veikta tikai
nodrošinot lielāku iespēlai nokārtotu citus jautājumus,» tā
nu sakārtošana notiek
atzīti par ekspluatācijai bīstamiem, tajās JNĪP pārvaldītajās mājās,
ju rēķināties ar savu laiku
A.Zīverte. Tāpat rindu regulators
ārpus daudzdzīvokļu
tiks veikts kapitāls remonts, gan kurās atbilstoši dzīvokļu īpašnieiestādes apmeklējuma
paver iespēju arī operatoram regumājas renovācijas pronostiprinot konstrukcijas un atjau- ku kopības lēmumam noritējuši
laikā. Savukārt testa režīlēt cilvēku plūsmu, teiksim, akūtu
jekta īstenošanas.
nojot armatūru, gan arī uzlabojot renovācijas darbi. Ir mājas, kurās
mā pašlaik darbojas moslimnieku rindā uzņemot ārpus
to vizuālo stāvokli. Jāpiebilst, ka sakārtoti tikai atsevišķi balkoni,
dernizētā telefoncentrāle
kārtas, kas ir svarīgi arī, domājot
Atbilstoši eksperta slēdzienam daudzdzīvokļu mājas balkoni ir taču vēl virknē namu šādi darbi
– plānots, ka, zvanot uz
par pārējo klientu veselību.
Loka maģistrālē 23 par kritiskā stā- kopīpašums, tādēļ arī to remont- būtu jāīsteno steidzamības kārtā,
reģistratūru, klients, kaRindu regulatora ieviešana, ko voklī esošiem un līdz ar to eksplua- darbi tiks veikti par visu dzīvokļu jo arī to balkoni atbilstoši eksperta
mēr zvans ir tā sauktajā
saskaņā ar iepirkuma rezultātu tācijai bīstamiem jau pirms krietna īpašnieku līdzekļiem. Ņemot vērā slēdzienam atzīti par ekspluatācijai
gaidīšanas režīmā, tiks
veica SIA «Pristis», poliklīnikai laika atzīti trīspadsmit balkoni. darbu apjomu, māja norobežota ar bīstamiem un drošības nolūkos noinformēts, cik ilgi jāuzizmaksāja 12 555 eiro bez PVN, un «Kaut arī iedzīvotājiem vairākkārt stalažām – izmantot pacēlāju tik robežoti ar būvniecības sietu.
gaida līdz savienojumam
tas bija iespējams, pateicoties pērn
ar reģistratoru.
septembrī pašvaldības piešķirtajam
finansējumam 15 000 latu (21 343
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes eiro) apmērā.
locekle Anna Zīverte norāda, ka
Atlikusī naudas summa, piesaisrindu regulatora izveide pacientiem tot arī poliklīnikas līdzekļus, novirsniedz iespēju vairāk rēķināties ar zīta, lai uzlabotu klientu iespējas  Ligita Vaita
savu laiku, apmeklējot poliklīniku, sazvanīt poliklīnikas reģistratūru
un pašlaik apmeklētāju plūsma un mazinātu klientu negācijas
Apbalvotas labākās jautiek regulēta uz reģistratūru, kasi, situācijās, kad visi reģistratūras
niešu biznesa idejas – to
procedūru kabinetu un rentgena operatori ir aizņemti. «Šim mērķim
autori no Jāņa Bisenieka
kabinetu. Proti, līdz šim, gaidot izveidota digitālā telefoncentrāle,
fonda saņēmuši naudas
«dzīvajā» rindā, piemēram, uz un pašlaik tā darbojas testa režīmā.
balvas. Vecākajā – vidusrentgena kabinetu, cilvēkam nebija Jau tagad ir nodrošināta iespēja
skolas – grupā 1. vietu
iespēju paralēli ieņemt rindu uz visas sarunas ierakstīt, kas ļauj
ieguvusi ideja par neizprocedūru kabinetu, vai, kamēr izsekot arī operatoru darba kvalejamo burbuļu pūšamo,
gaida rindā kasē, ieņemt rindu uz litātei saziņā ar klientu, savukārt
ko aizstāvēja Spīdolas
rentgena kabinetu, taču nu šāda ie- jau drīzumā klienti, kamēr zvans
ģimnāzijas 12. klases
spēja ir nodrošināta. «Šāda sistēma ir tā sauktajā gaidīšanas režīmā,
Neizlejamos burbuļu pūšamos «spīdolieši» Andris Patmalnieks (attēlā)
audzēkņi Andris Patmaljau veiksmīgi darbojas citās iestādēs, tiks informēti, cik ilgi jāuzgaida, līdz
un Elīna Grantiņa izveidojuši pagājušajā gadā kā sava mācību uzņēnieks un Elīna Grantiņa.
kur ierasti ir liela apmeklētāju plūs- atbrīvosies kāds no operatoriem,»
muma produktu. Taču šogad ideja papildināta – nu burbuļu pūšamie
ma, un arī mēs uzskatām, ka pašam tā A.Zīverte.
Foto: Ruslans Antropovs
Pirms desmit gadiem Ģederta pieejami četros dažādos izmēros.
Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas gadā, taču šogad tā vēl papildināta: 7. klases skolnieces Zane MaksīneFoto: Ivars Veiliņš
muzejā dibināts J.Bisenieka fonds. «Pagājušajā gadā mums bija tikai Cunska un Vaira Anna Vectirāne.
Šogad konkursa norise ir mainīta viena izmēra burbuļu pūšamais, bet Arī viņām par zāļu tēju ražošanas
un meklēts nevis Bisenieka gara sapratām, ka tas ir par lielu mazajai ideju naudas balva – 71,14 eiro.
mantinieks, bet gan labākās biznesa bērna rociņai. Tāpēc šogad izveidoKonkurss organizēts ar mērķi
idejas. «Latvijā ir vismazāk mazo jām četrus dažādus izmērus.» Tiesa, bērnus un jauniešus rosināt radīt
uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem viņš atzīst, ka uzlabojumi nav veikti – vispirms ideju un pēc tam konkrēEiropas Savienībā, un tas nozīmē, speciāli Bisenieka fonda konkur- tu produktu vai pakalpojumu – un
ka mums trūkst ideju, drosmes un sam, bet gan lai ideju izstrādātu motivēt viņus sava biznesa veidošavarbūt arī zināšanu, lai radītu paši,» pilnīgāk. Tas būtu darīts jebkurā nai un attīstībai, inovatīva produkta
spriež Jelgavas domes priekšsēdē- gadījumā. Par uzvaru konkursā jau- vai pakalpojuma radīšanai, kas tiktu
tājs Andris Rāviņš, pamatojot, kā- nieši saņēma naudas balvu 142,29 īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos
pēc šogad nolemts veicināt jauniešu eiro jeb 100 latus.
Latvijā. Iesniegto ideju vērtēšana
uzņēmēja garu.
8. – 9. klases grupā par uzvarē- noritēja trīs vecuma grupās: 5. – 7.;
Uzvarētāju ideju – burbuļu pū- tāju atzīta un 71,14 eiro jeb 50 latu 8. – 9. un 10. – 12. klase.
šamos, kurus nevar izliet, – «spī- naudas balvu saņēma Spīdolas
Konkursā gan individuāli, gan
dolieši» jau veiksmīgi aizstāvējuši ģimnāzijas 8. klases audzēkne grupās pārstāvētas četras pilsētas
vairākos biznesa ideju konkursos. Evelīna Ķempele, kura prezentēja skolas – Jelgavas 3. un 4. sākum«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
«Īstenībā bijām droši, ka mums pil- ideju par atstarotājiem. Viņa vērtē, skola, kā arī Spīdolas ģimnāzija un
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001 Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
sētā ir jāuzvar, jo šī ideja jau iepriekš ka uzvarējusi, jo prezentējusi sociāli Valsts ģimnāzija, un konkursam
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
bija ļoti atzinīgi novērtēta arī citos atbildīgu un praktisku ideju.
kopumā bija pieteikta 51 biznesa
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
konkursos,» teic Andris. Viņš stāsta,
Savukārt 5. – 7. klases grupā ideja. 30 no tām tika prezentētas
Iespiests: SIA «Reneprint»
ka produktu radījuši jau pagājušajā uzvarējušas Spīdolas ģimnāzijas konkursa 2. kārtā.
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta. Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

Poliklīnikā – rindu regulators

Labākā biznesa ideja – neizlejamie
burbuļu pūšamie

3

Īsi
 VUGD ceturtdien, 22. maijā, pulksten 10 uz trim minūtēm ieslēgs
trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas
ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā
arī konstatētu bojājumus. Šajā dienā
iedzīvotājiem nav pamata uztraukties
– turpmāka rīcība nav nepieciešama.
 «Pilsētsaimniecība» ziņo, ka šonedēļ slēgts Spāru ielas gājēju tilts, jo
tur notiek tilta sapuvušā dēļu klāja un
baļķu nomaiņa. Tilts būs slēgts līdz 23.
maijam (ieskaitot).
 Ministru kabinets šonedēļ par LLU
rektori apstiprināja LLU Konventa
ievēlēto rektora amata kandidāti
profesori Irinu Pilveri. Jāatgādina, ka 7.
maijā LLU rektora vēlēšanu otrajā kārtā
ar 116 balsīm «par» 222 LLU Konventa
locekļi universitātes vadītājas amatā
ievēlēja I.Pilveri.
 26. maijā pulksten 18 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks bezmaksas
izglītojoša nodarbība vecākiem un
pedagogiem par bērnu drošību
virtuālajā vidē «Bezpersoniskas spēlītes, personiskas nelaimes». Nodarbībā runās par to, kas apdraud bērnu
sociālajos tīklos un internetā, kādi ir
pusaudžu ieradumi datora un mobilo
ierīču lietošanā un kuras ir populārākās
izklaides iespējas internetā. Tāpat sniegs
padomus par to, kādas aizsardzības datorprogrammas ieteicams izmantot šo
apdraudējumu mazināšanai. Nodarbību
vadīs Maija Katkovska, «Net-Safe Latvia»
Drošāka interneta centra vadītāja. Dalība – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni
63082101, 29222737 vai e-pastu astra.
vanaga@zrkac.jelgava.lv.
 Par labākajiem SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) autobusa vadītājiem aprīlī atzīti Sergejs
Marčenko un Andrejs Sviķis.

S.Marčenko ieguvis labākā JAP autobusa vadītāja statusu starppilsētu pasažieru pārvadājumos, bet A.Sviķis par aprīļa
darba rezultātiem un izciliem darba
sasniegumiem uzteikts Jelgavas pilsētas
pasažieru pārvadājumos. «Apsveicam
un novēlam noturēt savas sasniegtās
pozīcijas. Paldies par kvalitatīvo un atbildīgo darbu!» tā uzņēmums.
 Jelgavas katoļu katedrāle svētdien, 25. maijā, ielūdz uz Ģimenes
svētkiem. Pulcēšanās pie katoļu katedrāles Katoļu ielā 11 – pulksten 10.45.
Draudzes pārstāvji ziņo, ka pulksten
11 baznīcā paredzēta Svētā Mise un
laulības solījumu atjaunošana, svētku
turpinājums – baznīcas dārzā ar dažādām aktivitātēm. Vēlams līdzi ņemt
groziņu.
 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs Jelgavas pilsētas pārtikas
mājražotājus un sīkražotājus, amatniekus, kuru darbi ir saistīti ar pārtiku,
ēdiena pasniegšanu (koka karotes,
māla trauki, salvetes u.tml.), kā arī
lielākus ražotājus (SIA), kas līdz šim
nav piedalījušies izstādē «Riga Food»,
aicina pieteikties bezmaksas dalībai
«Riga Food 2014» Zemgales stendā.
Pieteikšanās – līdz 2. jūnijam pa epastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
vai tālruni 63012155, 63012169. «Riga
Food» notiks no 4. līdz 7. septembrim
Ķīpsalā.
 CBS «Igate» saņēmusi «Autoceļu Avīzes» Gada balvu. Ar
3. vietu objektu grupā, kuros
veikta autoceļa seguma atjaunošana un pastiprināšana, novērtēts
«Igates» veikums uz autoceļa A8
Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža
(Meitene) 9,270 kilometrus garā
posmā, apliecinot augstu ceļu
būvdarbu kvalitāti. «Esam lepni,
ka «Igate» var nest Jelgavas vārdu
Latvijā. Liels paldies visiem darbiniekiem, kas piedalījās šī objekta
sakārtošanā,» tā uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Māris Peilāns.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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10 gados no Eiropas piesaistīts
divu gadu pilsētas budžets

Čakstes bulvāris pirms un pēc rekonstrukcijas

Lielākie īstenotie ES projekti
(piesaistītās investīcijas)

P Siltumtrases rekonstrukcija un gāzes koģenerācijas stacijas
būvniecība Ganību ielā – 1,6 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 0);

P Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un

Svētās Trīsvienības baznīcas tornis

apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai (Lielā iela no Dambja ielas līdz Māras ielai un Dobeles šoseja līdz Atmodas ielai) – 3,11 miljoni eiro
(pašvaldības finansējums – 0,49 miljoni eiro);
Dobeles šosejas rekonstrukcija (no Atmodas ielas līdz Svētes tiltam)
– 5,66 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 1,52 miljoni eiro);
Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (Lielā iela līdz Dambja ielai, Raiņa iela, Čakstes bulvāris, Driksas krastmala,
Mītavas tilts) – 17,38 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 6,13 miljoni eiro);
Jelgavas slimnīcas rekonstrukcija – 5,22 miljoni eiro (pašvaldības
finansējums – 0);
Bērnudārza izveide Ganību ielā – 2,25 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 0,80 miljoni eiro);
Satiksmes terminālim nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve
– 4,35 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 3,97 miljoni eiro);
Izglītības iestāžu siltināšana – 1,51 miljons eiro (pašvaldības finansējums – 0,27 miljoni eiro);
Lielupes gultnes tīrīšana un aizsargdambja izveide – 1,57 miljoni
eiro (pašvaldības finansējums – 0,31 miljons eiro);
Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide (torņa
rekonstrukcija) – 1,3 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 0,90 miljoni eiro);
Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve
izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai (Strazdu, Akmeņu, Lāčplēša, Kronvalda, Imantas iela) – 1,42 miljoni
eiro (pašvaldības finansējums – 0,49 miljoni eiro);
Mācību aprīkojuma modernizācija Amatu vidusskolā – 1,48 miljoni
eiro (pašvaldības finansējums – 0,21 miljons eiro);
Ūdenssaimniecības attīstības I, II un III kārta – 32,76 miljoni eiro
(pašvaldības finansējums – 0, īsteno «Jelgavas ūdens»);
Biokoģenerācijas stacijas izveide Rūpniecības ielā – 5,69 miljoni
eiro (pašvaldības finansējums – 0, īsteno «Fortum Jelgava»);
Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 4,89 miljoni eiro (pašvaldības finansējums – 2,42 miljoni eiro, īsteno «Zemgales Eko»).

P
P
P
P

Pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde «Ķipari»

P
P
P
P

Dobeles
šoseja
 Ilze Knusle-Jankevica

Desmit gadu laikā, kopš Latvija
ir ES dalībvalsts, Jelgavā ir īstenoti vairāk nekā 80 projekti, no
Eiropas fondiem piesaistot 116
miljonus eiro (salīdzinājumam:
šī gada pašvaldības budžets
ir nepilni 50 miljoni eiro). Šī ir
summa, ko pilsēta piesaistījusi
no Eiropas, bet, lai īstenotu projektu, nepieciešams arī
pašvaldības līdzfinansējums
– tas šajos projektos ir uz pusi
mazāks nekā piesaistītās investīcijas.
Šo gadu laikā realizētos projektus var
iedalīt četros lielos blokos: pilsētvide
(ielas, sabiedrisku objektu sakārtošana,
ūdenssaimniecības attīstība, atkritumu
apsaimniekošana, ēku siltināšana), drošība
(satiksmes drošība, POIC izveide, plūdu
risku mazināšana), sabiedrība (slimnīcas
rekonstrukcija, publisko interneta punktu
izveide, integrācijas, kultūras un sporta
pasākumi) un izglītība (aprīkojuma iegāde,
izglītības ēku siltināšana, divu jaunu bērnudārzu izveide, pedagogu konkurētspējas
celšana).
Lielāko daļu projektu ir īstenojusi pašvaldība, piesaistot 98 miljonus eiro no
septiņiem dažādiem avotiem, bet septiņus
pilsētai nozīmīgus projektus īstenojis arī
«Jelgavas ūdens», «Zemgales Eko» un
«Fortum Jelgava». Par Eiropas naudu
notiek ūdenssaimniecības projekta īstenošana, nomainot komunikācijas centrālajās
pilsētas ielās un paplašinot ūdens un kanalizācijas tīklus, atjaunota siltumtrase un
izbūvēts saistvads zem Lielupes, kas abus
upes krastus ļauj apsildīt no viena avota,

P

Foto: Ivars Veiliņš

sakārtota atkritumu apsaimniekošanas Cukura iela, Lietuvas un Dobeles šoseja,
sistēma, ieviešot dalīto atkritumu vākšanu Brīvības un Čakstes bulvāris, ielas ap Zemun rekultivējot Brakšķu poligonu.
gales Olimpisko centru, šobrīd sākta stacijas
terminālim nepieciešamo ielu rekonstrukciPilsēta ieguvusi seju
ja, apbraucamo ceļu statusā sakārtotas vēl
«Nozīmīgi ir visi īstenotie projekti, tomēr vairākas ielas), atjaunoti vai izveidoti dažādi
ir lietas, ko pilsēta bez Eiropas finansējuma sabiedriski objekti – vecpilsēta, Pasta sala,
nepaveiktu vēl daudzus gadus,» saka Jelga- tornis, muzeji.
vas pilsētas domes Attīstības un pilsētplāNākamajā plānošanas periodā (2014.
nošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. – 2020. gads) tiks atbalstīti projekti, kas
Viņa norāda, ka pilsētai infrastruktūras veicina uzņēmējdarbības attīstību. «Šajā
sakārtošana un izglītība ir prioritātes, tāpēc, periodā galvenais akcents likts uz to, lai
piemēram, izglītības iestādes tiktu siltinātas veicinātu esošo un jaunu uzņēmumu attīstīarī tad, ja nebūtu pieejams ES finansējums, bu,» norāda G.Osīte, piebilstot, ka prioritāri
tikai varbūt mazākos apjomos. Bet ir lietas, būs industriālo teritoriju, inženiertehniskās
kam no pašvaldības budžeta vien līdzekļu infrastruktūras, ielu un ceļu sakārtošanas
nepietiktu. «Svētās Trīsvienības baznīcas projekti. «Nākamajā plānošanas periodā
tornis un Tūrisma centrs, Driksas upes paredzam īstenot projektus, kas ļautu
krastmala ar strūklakām un pontontiltu, sakārtot degradētās un šobrīd pilnībā neizMītavas gājēju tilts, Pasta sala – tās ir mantotās industriālās teritorijas un iekļaut
Eiropas pilsētas lietas, kas veido Jelgavas tās pilsētas saimnieciskajā darbībā, veicinot
seju un konkurētspēju. Savukārt no tā ir uzņēmumus tālāk attīstīt savas ražotnes,»
atkarīga tālākā investīciju piesaiste, jaunu skaidro G.Osīte, norādot, ka Jelgavas pašuzņēmumu ienākšana pilsētā, pilsētas valdībai šajā jomā jau ir pieredze – tādējādi
attīstība un iedzīvotāju lepnums par savu sakārtots Aviācijas ielas rūpnieciskais rapilsētu,» tā viņa. Protams, iedzīvotāji pa- jons, kurā atrodas automobiļu dzesēšanas
mana un vērtē galvenokārt redzamākos iekārtu ražotne «AKG Thermotechnik Lett
objektus – atjaunotas ēkas, labiekārtotas land» un autobusu ražotne «Amo Plant»,
teritorijas, tomēr pilsētas attīstībai būtis- infrastruktūra plastmasas cauruļu ražotnei
kas ir arī ar aci uzreiz nesaskatāmas lietas «Evopipes», izbūvēts ielas posms Pārlielupē,
– ūdensvada un siltumtīklu rekonstrukcija, kur top vagonbūves rūpnīca.
vides sakārtošana, drošības uzlabošana,
G.Osīte norāda, ka Jelgavā ir teritorijas,
speciālistu konkurētspējas celšana, sabied- kas atbilst kritērijiem un kuras plānots atrības izglītošana un iesaistīšana.
tīstīt, piesaistot ES finansējumu, piemēram,
bijušā lidlauka teritorija. Viņa piebilst, ka
Uzsvars uz uzņēmējdarbību
pagaidām gan vēl nav skaidri finansējuma
G.Osīte skaidro, ka iepriekšējā plāno- piešķiršanas nosacījumi, tomēr strikti tiks
šanas periodā (2007. – 2013. gads) ES vērtēts, vai iesniegtais projekts ir iezīmēts
finansējums tika piešķirts projektiem, kas pilsētas attīstības programmā – infravērsti uz pilsētvides sakārtošanu, tāpēc struktūras sakārtošana lidlauka teritorijā
Jelgavā rekonstruētas vairākas ielas un ielu ir definēta kā viena no pilsētas vajadzībām
posmi (Raiņa, Lielā, Rūpniecības, Aviācijas, 2014. – 2020. gadā.
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Īstenotie projekti
IZGLĪTĪBA

• skolu aprīkojuma iegāde un infrastruktūras uzlabošana (datori, dabaszinātņu
un mājturības kabineti, infrastruktūras
uzlabošana Amatu vidusskolā un speciālajās skolās);
• izglītības iestāžu siltināšana (2. pamatskola, Amatu vidusskola, 3. sākumskola,
4. vidusskola, PII «Pasaciņa», PII «Kamolītis», PII «Vārpiņa»);
• bērnudārza «Ķipari» un bērnudārza
Ganību ielā izveide;
• pedagogu konkurētspējas celšana.

SABIEDRĪBA

• integrācijas pasākumi;
• slimnīcas rekonstrukcija;
• Sociālo lietu pārvaldes ēkas/sociālās
mājas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
siltināšana;
• publisko interneta piekļuves punktu
izveide;
• ekonomiskās aktivitātes veicināšana
(telpu sakārtošana Mākslas skolā, «Jundā», «Lediņu» labiekārtošana);
• tūrisma aktivitātes (tūrisma stendi, velomarš
rutu izstrāde, velonovietņu uzstādīšana);
• kultūras un sporta pasākumi.

PILSĒTVIDE

• ielu rekonstrukcija;
• Mītavas tilts;
• Pasta sala;
• pludmales izveide;
• ūdenssaimniecības attīstība;
• atkritumu apsaimniekošana (poligona
«Brakšķi» rekultivācija, šķirošanas laukumu izveide Paula Lejiņa un Salnas ielā);
• pašvaldības ēku siltināšana (Izglītības
pārvalde);
• Sv.Trīsvienības torņa rekonstrukcija;
• muzeji (Ādolfa Alunāna muzeja rekonstrukcija un modernizācija);
• vecpilsētas sakārtošana.

DROŠĪBA

• satiksmes drošības pasākumi (Rūpniecības–Filozofu un Atmodas–Dambja ielas
krustojums, gājēju ietvju izbūve Pulkveža
Oskara Kalpaka, Svētes ielā, krustojumu
rekonstrukcija pie Mākslas skolas un 4.
sākumskolas);
• pretplūdu pasākumi (Kalnciema ceļš,
Garozas iela, Bērzu kapu meliorācijas
sistēmas sakārtošana, jauns aprīkojums
VUGD);
• POIC izveide.
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Nosaukti labākie peldētāji

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
apkopojusi audzēkņu sniegumu pirmajā pusgadā. Visaugstvērtīgāko rezultātu uzrādījis Deniss Komars 100 m
brasā, otrais labākais rezultāts – Zanei
Tīrumniecei 50 m brīvajā stilā, trešais
– Jānim Maniņam 50 m tauriņstilā. 4.
labākais peldētājs ir Jevgeņijs Boicovs
(100 m komplekss), 5. – Jānis Freimanis
(100 m brīvais stils), 6. – Sandijs Bečis
(50 m brass), 7. – Agnese Bikoviča (100
m brass), 8. – Gundega Jankovska (50
m brīvais stils) un Ričards Forteļs (100
m brīvais stils), 9. – Iļja Boicovs (400
m komplekss), 10. – Dmitrijs Žigunovs
(200 m komplekss), 11. – Kristaps Rijkuris (100 m brīvais stils), 12. – Kristiāna
Kalniņa (100 m tauriņstils).

Pasaules kausā ceturtie

Latvijas kanoe divnieks – jelgavnieks Gatis Pranks un liepājnieks Aivis Tints – Pasaules kausa posmā Čehijā 1000 metru
finālā izcīnījuši 4. vietu. Finālā mūsu
divnieks piekāpās vāciešiem, čehiem
un kanādiešiem, no trešās vietas atpaliekot vien 0,216 sekundes. Jāpiebilst,
ka vietu finālā mūsu laiva nodrošināja,
pārliecinoši uzvarot pusfinālā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Būs «Ghetto Football» turnīrs

Šovasar Jelgavā notiks futbola turnīrs,
kurā iecerēti seši posmi. 1. posms notiks
12. jūnijā, 2. posms – 26. jūnijā, 3. posms
– 10. jūlijā, 4. posms – 24. jūlijā, 5. posms
– 7. augustā, 6. posms – 21. augustā.
Sacensības notiks trīs vecuma grupās:
1997. – 1989. gadā dzimušie un vecāki
(sievietes, vīrieši līdz 25 gadiem), 1998.
un 1999. gadā dzimušie (jaunietes, jaunieši), 2000. gadā dzimušie un jaunāki
(zēni, meitenes). Komandas pieteiksies
sacensību dienā sacensību norises vietā.
Organizators SK «Pērkons» norāda, ka
vēl tiek lemts par sacensību norises vietu
(6. vidusskola vai Zemgales Olimpiskais
centrs) un sākuma laiku. Papildu informācija būs pieejama internetā – www.
draugiem.lv/perkons_sk.

Sveikti aprīļa labākie

Par panākumiem aprīlī sveikts BMX braucējs
Kristens Krīgers, karatiste Vita Cintiņa, džudisti Roberts Kabanovs un Staņislavs Ginkuls,
cīkstoņi Diāna Dzaseževa un Juris Egle, kā arī
divas komandas. Par Latvijas čempionēm kļuva BJSS basketbolistes U-15 grupā (treneris
Harijs Zelčs), bet sudraba medaļas Latvijas
čempionātā – BJSS U-15 basketbolistiem
(treneris Alvils Eglītis).

BMX sacensībās gaida ap
300 dalībnieku
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē, 24. un 25.
maijā, Zemgales Olimpiskā
centra (ZOC) BMX trasē
notiks pirmās šā gada sacensības – Latvijas čempionāta posms un Jelgavas
atklātais čempionāts BMX
riteņbraukšanā.
Jelgavas kluba «Mītavas kumeļi»
vadītājs Aivars Balbeks stāsta, ka
sestdien, 24. maijā, pulksten 14 sāksies
Latvijas čempionāta 2. kārta (pavisam
šogad ir astoņas kārtas) un apbalvošana plānota apmēram pulksten 18.
«Gaidām Jelgavā ap 300 sportistu
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Iespējama ir arī vairāku Somijas,
Krievijas un Baltkrievijas sportistu
piedalīšanās,» tā A.Balbeks, piebilstot,
ka Jelgavu pārstāvēs ap 30 BMX braucēju – viņi cīnīsies par visaugstākajām
vietām.

čempionātā pavisam ir astoņi posmi,
bet vērtēti tiek seši, tāpēc iespējas
tikt pie medaļām ir arī citiem jelgavniekiem. Kluba vadītājs piebilst, ka
labākie «Mītavas kumeļu» braucēji
piedalīsies Eiropas čempionātā, kas
notiks 13. jūlijā Dānijā, un pasaules
čempionātā, kas no 23. līdz 27. jūlijam
notiks Holandē.

4. sākumskolas audzēkņi aicina uz izrādi

Piedāvā darbu
viesnīcas vadītājam(-i).
Darba apraksts:
• vadīt un koordinēt viesnīcas darbību (viesu uzņemšana, numuriņu uzkopšana u.tml.), nodrošinot augstu
viesu apkalpošanas kvalitāti;
• risināt ar viesnīcas apsaimniekošanu saistītus
jautājumus, kontrolēt izpildāmo darbu kvalitāti;
• plānot un organizēt viesnīcas attīstības plānošanu un
mārketinga stratēģijas izveidi;
• viesnīcas personāla vadība un instruktāža.
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība (vēlams viesmīlības vai uzņēmējdarbības jomā);
• iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā 3 – 5 gadi;
• spējas vadīt komandu;
• ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
vēlamas arī vācu valodas zināšanas;
• augsta atbildības izjūta, izcilas komunikācijas un
pārliecināšanas spējas;
• prasme noteikt mērķus, sasniegt rezultātus, risināt
problēmas;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta
situācijās.
Uzņēmums piedāvā:
• dinamisku un atbildīgu darbu lielā un stabilā
uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• draudzīgu un radošu darba vidi.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Viesnīcas vadītājs(-a)»
sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz
nākamo atlases kārtu.

Jelgavas 4. sākumskola (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34)
aicina mazos jelgavniekus no četru gadu vecuma kopā
ar ģimeni 2014. gada 26. maijā no pulksten 10.20
līdz 11.20 noskatīties skolas teātra «Mušmirēns»
izrādi «Meklējot draugu». Ieeja – bez maksas.
Tālrunis uzziņām – 63022236.

Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu augošā uzņēmumā;
• draudzīgu un zinošu kolēģu profesionālo atbalstu;
• atalgojumu pēc padarītā darba apjoma.
Darba vietas adrese: Glūdas pagasts, Bramberģe, «Grantiņi».
Interesentus CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
marika@imelh.lv ar norādi «Galdnieks»
vai zvanīt pa tālruni 29490079.

SIA «Kulk» piedāvā darbu istabenei ar augstu
atbildības izjūtu. Vēlama darba pieredze
līdzīgā amatā. Darba vieta – viesnīca «Jelgava» Jelgavā, Lielajā ielā 6. Pieteikties viesnīcas administrācijā vai sūtīt CV pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 29145961.
Apsardzes kompānija SIA «Archer AG»
objektam Olainē aicina darbā
darbiniekus(-ces) ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu valodas zināšanām
un pieredzi apsardzes jomā. Piedāvājam
stabilu atalgojumu un elastīgu darba grafiku. Zvanīt darba dienās no pulksten 10 līdz
17 pa tālruni 27150693.
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us)
šuvējas(-us). Kontaktinformācija – pa e-pastu
aina@ekauce.lv vai tālruni 29226133.

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Dzintaru un izstrādājumus. T.22062049
Senlaiku porcelāna figūriņas, apgleznotas
vāzes, šķīvjus. T.29954171

Nedēļas nogalē, 24. un 25. maijā, Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā,
notiks BMX sacensības – Latvijas čempionāta posms un Jelgavas atklātais
čempionāts. Jelgavu pārstāvēs ap 30 kluba «Mītavas kumeļi» braucēju,
kuriem šoreiz ir mājas trases priekšrocības.
Foto: Ivars Veiliņš

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

čempionātos jūlijā, tāpēc Latvijas sacensības nav mana prioritāte. Tomēr,
neskatoties uz to, savu Latvijas čempiona titulu 5. jūlijā noteikti centīšos
aizstāvēt un startēšu arī sacensībās
Jelgavā – nekad nelaižu garām iespēju startēt mājās, ģimenes, draugu un
pārējo jelgavnieku priekšā,» tā jaunais
sportists. Sezonu viņš ir iesācis labi

Pārdod

– pēc aizvadītiem sešiem Eiropas līgas
posmiem viņš ir kopvērtējuma līderis
junioru grupā. Vēl viņš otro reizi karjerā piedalījās pasaules kausa posmā.
«Tas bija liels izaicinājums, jo bija
jāstartē kopā ar elites vīriem, bet pats
vēl esmu tikai juniors,» tā Kristens,
piebilstot, ka 160 sportistu konkurencē
viņš ieguva 25. vietu.

Jelgavas pilsētas atklātās sacensības
makšķerēšanā no laivām
«Lielupes zandarts 2014» –
1. jūnijā no pulksten 5.30 līdz 13 Lielupē no Iecavas ietekas līdz
Svētes ietekai Jelgavas novadā, Valgundes pagastā.
Pulcēšanās vieta un reģistrācija – 31. maijā no pulksten 20 līdz 21 vai sacensību dienā no pulksten 5 līdz 5.30 Valgundes pagasta Vītoliņos, 1 km no Iecavas
ietekas pa straumi uz leju Lielupes labajā krastā.
Tālrunis uzziņām – 29196004.

Jelgavas BJC “Junda” mācību gada noslēguma pasākums

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Ozola briketes ar piegādi 145 EUR. T.29907466
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas. T.26782868

Vēlas īrēt
2-ist. dzīvokli bez ērtībām. T.25881047

Dažādi
Izved sadzīves tehniku un attīrām sētas no
lūžņiem. T.26775279
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz iesniegt
prasību tiesā, nodibināt uzņēmumu,
noslēgt darījumu. Raiņa 14, 29179847;
www.ademide.lv.
Pieminekļu, sētiņu pārdošana, uzlikšana. Kapa
vietu atjaunošana. T.26774615, Dmitrijs
Pļauju zāli. T.25994203.
Celtniecības un remontdarbi. Tālr.20017992
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905

Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Darba pienākumi:
• mēbeļu dizaina veidošana;
• mēbeļu un kokizstrādājumu izgatavošana.

Bistro un konditoreja «Silva» piedāvā pilnas slodzes darbu bufetniecei(-kam).
CV var iesniegt bistro «Silva» vai sūtīt pa epastu siaviktorijab@inbox.lv. Vai uz vietas
aizpildiet pieteikuma anketu (jautāt bistro
kasierēm). Adrese: Driksas iela 9, Jelgava.
Tālrunis 63084899, 29834983.

Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 25990746.

uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecuma un
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību bez vecāku līdzfinansējuma.

Prasības kandidātiem:
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi;
• pieredze un teicamas zināšanas mēbeļu galdniecības
tehnoloģijās un kokapstrādē;
• pieredze un prasmes rasējumu nolasīšanā;
• radošs skatījums un precizitāte;
• nopietna un atbildīga attieksme pret darbu.

Banketu serviss «Silva» aicina darbā pavāru(-i) ar pieredzi. CV var iesniegt bistro
«Silva» vai sūtīt pa e-pastu
siaviktorijab@inbox.lv. Vai uz vietas
aizpildiet pieteikuma anketu (jautāt bistro
kasierēm). Adrese: Driksas iela 9, Jelgava.
Tālrunis 63084899, 29266586.

Meklēju apkopējas darbu, varu strādāt
dārzā. Tālrunis 28928515.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»

SIA «IMELH» aicina darbā galdnieku(-ci)
mēbeļmeistaru(-i).

Piedāvā darbu

Meklē darbu

Pirmo reizi būs stafete

Liela daļa sportistu piedalīsies arī
sacensībās svētdien, 25. maijā, – pulksten 12 sāksies Jelgavas atklātais
čempionāts (apbalvošana plānota ap
pulksten 16). Tiks arī turpināta pērn
iesāktā tradīcija, un uzvarētājs 15 gadu
grupā saņems Gata Jonkusa, viena no
BMX atklājējiem Latvijā un seškārtēja
Latvijas čempiona, piemiņas kausu.
«Lai padarītu programmu interesantāku, organizēsim arī pirmo BMX
stafeti Latvijā,» piebilst Jelgavas kluba
vadītājs. Stafetē braucēji sacentīsies
divās vecuma grupās, un komandā būs
trīs puiši un viena meitene. Jelgavu
Pirmajā posmā piecas medaļas
katrā vecuma grupā pārstāvēs viena
Pirmais Latvijas čempionāta posms komanda.
notika maija sākumā Mārupē. Tajā
godalgotu vietu izcīnīja pieci «Mītavas Labprāt startē ģimenes
kumeļu» braucēji: Paula Zavinska un draugu priekšā
(G-10, 2. vieta), Vanesa Buldinska
Sacensības mājās garām nelaidīs arī
(G14+, 2. vieta), Alvis Lānso (CR talantīgais juniors Kristens Krīgers,
30+, 2. vieta), Rihards Laimīte (B-6, kurš šobrīd mācās un trenējas Valmie1. vieta) un Kristers Gulbis (B-16, 3. rā. «Mani mērķi šosezon ir pēc iespējas
vieta). Tomēr, kā norāda A.Balbeks, labāk nostartēt Eiropas un pasaules
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31.maijā plkst 1300 - 1700

Pasākums ikvienam - lielam un mazam
Ieeja bezmaksas!

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
NADEŽDA FOMIČOVA (1929. g.)
AUSTRA ERIKA FREIMANE (1932. g.)
ANDRIS JĒKABSONS (1942. g.)
OJĀRS BRIGMANIS-BRIĢIS (1959. g.)
ZOJA KRAUČA (1933. g.)
GATIS STRAUTNIEKS (1982. g.)
LUDMILA KIRJUŠINA (1956. g.)
IVANS KOSAREVS (1936. g.)
IMANTS RIDERS (1934. g.).
Izvadīšana 23.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
HELĒNA TRUŠELE (1926. g.).
Izvadīšana 22.05. plkst.14 Baložu kapsētā.
MIRDZA PEREPONA (1931. g.).
Izvadīšana 23.05. plkst.16 Bērzu kapsētā.
GEORGIJS SIDJUKEVIČS (1928. g.).
Izvadīšana 22.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
APOLONIJA JĒGERE (1930. g.).
Izvadīšana 22.05. plkst.11 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1819.sērija.
9.30 «Radīti mūzikai».*
11.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
11.45 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
11.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.10 «Vertikāle».*
12.40 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45 «Karstens un Petra – labākie draugi». Filma bērniem. (ar subt.).
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1819.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 TIEŠRAIDE. «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli». Eiropas
Parlamenta vēlēšanu diskusija.
20.00 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
23.45 «Dzimis Eiropā».*
0.15 «Johanna un lidotājs. Ceļš uz Āfriku». Vācijas melodrāma.
1.50 «Zuši». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».* 10.sērija.
6.35 «Sekotāji».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 11. un 12.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Latvija – Venecuēla. 31.07.2012.
15.05 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Latvija – ASV. 01.08.2012.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 5.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 13. un 14.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Ķepa uz sirds».*
20.10 «Tūrists manā ciltī. Madagaskara». Dokumentāls seriāls.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 5.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20 «Vanags». Seriāls. 5.sērija.
1.15 «SeMS. Laboratorija».*
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 13. un 14.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 125.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 41.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 126.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 23.sērija.
1.00 «Dzīvīte 2».
1.20 «LNT ziņu “Top 10”».
2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.30 «Briklberija». Animācijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 112.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
8.20 «Kobra 12». Seriāls. 7.sērija.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Firma». Seriāls. 19.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 26. un 27.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 782. un 783.sērija.
16.50 JAUNUMS! «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Krievijas seriāls
(ar subtitriem). 371. un 372.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 783.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 21.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 18.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Kobra 12». Seriāls. 7.sērija.
2.50 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 783.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 27. maijs
LTV1
4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*

tv programma

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1820.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 2.sērija.
10.00 «Izvēlies nākotni! Astoņi krēsli».*
Eiropas Parlamenta vēlēšanu diskusija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Vasaras romāns». Vācijas melodrāma. 2010.g. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Grenlande – vikingu zaļā zeme». Dok.filma (ar subt.).
14.25 «Viss notiek!»*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1820.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Marks Zakerbergs: “Facebook” aizkulises». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.20 «Ir lietas, kas jāzina».* Sekojam Islandei.

11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma.
12.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Ielas garumā».* (ar subtitriem).
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1821.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te?»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Ielas garumā».*
1.55 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7

5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 2.sērija.
6.35 «Sekotāji».
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 15. un 16.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.30 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
13.40 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Latvija – Vācija. 04.08.2012.
15.05 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Latvija – ASV. 06.08.2012.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 7.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 17. un 18.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 44.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Sirdis un prāti». Dokumentāla filma.
21.35 «Spots».
22.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.35 «Ātruma cilts».
23.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 8.sērija.
0.00 «Senā zobenaste». Dokumentāla filma.
1.00 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 2. un 3.sērija
.

5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 1.sērija.
6.35 «Pietura – Kuldīga».* 2.daļa.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 13. un 14.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Latvija – Nīderlande. 02.08.2012.
15.05 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Latvija – Norvēģija. 03.08.2012.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 6.sērija.
17.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 15. un 16.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 44.sērija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Senā zobenaste». Dokumentāla filma.
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.55 «“1000 jūdzes” Persijā».* 10.sērija.
0.25 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 1.sērija.
0.55 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 41.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «I.Lindstrēma. Pagātnes atbalss». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 23.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 126.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 42.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 127.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vudū iesācējiem». Vācijas komēdija.
23.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 42.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.30 «Dombura studija».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 113.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 371. un 372.sērija.
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 8.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 21.sērija.
11.05 «Firma». Seriāls. 20.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 28. un 29.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 783. un 784.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Krievijas seriāls
(ar subtitriem). 373. un 374.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 784.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «Kurjers». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
0.55 «Kobra 12». Seriāls. 8.sērija.
1.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 112. un 113.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 784.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 28. maijs
LTV1
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1821.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 3.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 7.sērija.

LTV7

LNT

5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 42.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Vudū iesācējiem». Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 127.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 43.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 128.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 12.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
23.10 «Cilvēces bērns». Lielbritānijas un ASV fantastikas filma.
1.10 «Dzīvīte 2».
1.35 «900 sekundes».
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Šodien novados».
3.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.20 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 9.sērija.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 114.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 373. un 374.sērija.
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 9.sērija.
10.05 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
11.05 «Firma». Seriāls. 21.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 30. un 31.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 784. un 785.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 375. un 376.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 785.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.15 «Kinomānija 5».
23.50 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
0.45 «Kobra 12». Seriāls. 9.sērija.
1.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 114. un 115.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 785.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».

Ceturtdiena, 29. maijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1822.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 4.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs
12.40 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.10 «Zuši». Dokumentāla filma.
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1822.sērija.
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 10». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».* 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 2.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Marks Zakerbergs: “Facebook” aizkulises». Dok.filma.
1.35 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 3.sērija.
6.40 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
7.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.34 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 17. un 18.sērija.
12.35 «Troksnis».*
13.40 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
14.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. 1/2 finālspēle. Latvija – Brazīlija. 07.08.2012.
15.05 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales volejbols. Spēle par 3.vietu. Latvija – Nīderlande. 09.08.2012.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 8.sērija.
17.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
17.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Uz meža takas».
20.10 TIEŠRAIDE. «Baltijas kausa izcīņa futbolā». Latvija – Igaunija.
22.15 «Rīgas kausi vieglatlētikā».
0.00 «Motociklisti».
0.30 «Sirdis un prāti». Dokumentāla filma.
1.25 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 43.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «I.Lindstrēma. Pagātnes ēnas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.50 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 128.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 44.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 129.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Manai Dzimtenei». Latvijas dokumentāla filma.
22.15 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.25 «900 sekundes».
3.55 «Degpunktā».
4.15 «Šodien novados».
4.25 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 115.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 375. un 376.sērija.
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 10.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.05 «Firma». Seriāls. 22.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 32. un 33.sērija.
13.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
15.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 785. un 786.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 377. un 378.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Seriāls. 786.(sezonas noslēguma) sērija.
21.30 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
22.30 «Borna ultimāts». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
0.45 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.50 «Kobra 12». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
3.05 «UgunsGrēks 11». Seriāls. 786.(sezonas noslēguma) sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 30. maijs
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 12.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Zelta krastā». 5.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 10». Seriāls. 9.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 6.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.45 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.

17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.55 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
0.55 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
1.25 «Dzied Inga un Normunds».*
1.55 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 6.sērija.
2.50 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
3.00 «Sastrēgumstunda».*
4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 4.sērija.
6.35 «Sekotāji».
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
12.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.20 «Troksnis».*
13.20 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.20 «Baltijas kausa izcīņa futbolā».* Latvija – Igaunija.
16.15 «Hārtlenda 6». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra “Bīgls”». Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Saules izaicinātie. “Livin aloha”».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 13.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
23.20 «Ātruma cilts».*
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.20 «Motociklisti».*
0.50 «Spots».*
1.20 «“1000 jūdzes” Albānijā».* 4. un 5.sērija.
2.20 «Latvijas futbolam – 100 gadu». Dokumentāla filma.
3.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. 1/2 finālspēle. Latvija – Brazīlija. 07.08.2012.
4.05 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales volejbols. Spēle par 3.vietu. Latvija – Nīderlande. 09.08.2012.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 44.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
12.05 «Latvijas faili. Manai Dzimtenei». Latvijas dokumentāla filma.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 129.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 45.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 86.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 130.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.55 «Meitene, kura izpostīja sirseņu pūzni». Krimināltrilleris. 2.sērija.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.
2.00 «900 sekundes».
3.30 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 116.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 377. un 378.sērija.
9.05 «Kobra 12». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.05 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
12.05 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 34. un 35.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
15.40 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 13. – 15.sērija.
17.15 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 379. un 380.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». ASV komēdija.
23.15 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru». Komiska spraiga sižeta filma.
1.45 «Kobra 12». Seriāls. 11.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 116.sērija.
3.25 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 34.ērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 31. maijs
LTV1
5.00 «Vizmai Belševicai – 80. Es aiziet nevaru».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zariņš». Norvēģijas piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
12.20 TV PIRMIZRĀDE. «Sniegbaltīte un Rožsārtīte». Pasaku filma.
13.25 «Ir pienācis laiks». Dokumentāla filma.
14.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs
15.10 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.30 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti». (ar subt.).
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs». Translācija no Cēsīm.
23.25 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.05 «Ivars Pētersons “Back to the Sixties”».*
2.40 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 2.sērija.
3.25 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
3.35 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
3.50 «Dzimtas detektīvs». Grēviņu dzimta (ar subtitriem).
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «“1000 jūdzes” Ķīnā».* 5.sērija.
13.15 «Motociklisti».*
13.45 TIEŠRAIDE. «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu.
Futbola apskats». 15. un 16.sērija.
14.45 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Finālspēle sievietēm. 09.08.2012.
15.40 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Finālspēle vīriešiem. 09.08.2012.
16.45 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
17.40 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla, mazuļi un jauns sākums». Melodrāma.
19.20 «Spots».*
19.55 TIEŠRAIDE. «Baltijas kausa izcīņa futbolā». Finālspēle.
22.15 «“1000 jūdzes” Ķīnā». 6.sērija.
22.45 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 13.sērija.
1.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 13.sērija.
2.10 «Baltijas kausa izcīņa futbolā».* Latvija – Igaunija.
4.00 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 45.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 10.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.35 «Kā izdzīvot pie vecākiem?» ASV komēdijseriāls. 10. – 12.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Manai Dzimtenei». Latvijas dokumentāla filma.
12.00 «Īstais vīrietis dvīnēm». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
13.45 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 13.sērija.
14.15 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 12.sērija.
15.15 «Sporta un prāta spēles “ZZ Čempionāts” 2014».
16.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».

21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 2.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 «Savējais starp svešiem, svešs starp savējiem».
Krievijas spraiga sižeta filma. 1974.g.
2.30 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 10.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 9.sērija.

23.25 «Ir pienācis laiks». Dokumentāla filma.
0.50 «Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.50 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
3.45 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
4.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls
“Baltic Grand Prix 2012”».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*

TV3

LTV7

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 117.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.35 «Kinomānija 5».
13.05 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
14.05 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
14.35 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». ASV komēdija.
16.55 «Beisbola drudzis». ASV un Vācijas komēdija. 2005.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Atdodiet mammu!» ASV animācijas filma.
21.30 «Zirnekļcilvēks 3». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.20 «Beisbola drudzis». ASV un Vācijas komēdija. 2005.g.
2.10 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 117.sērija.
3.45 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
4.30 «TV3 ziņas».

5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Tūrists manā ciltī. Taizeme». Dokumentāls seriāls.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 13.sērija.
14.10 «Mīla, mazuļi un jauns sākums». Vācijas melodrāma.
15.50 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
16.20 «Sporta balva “Laureus 2014”». (ar subt.).
18.15 «Vanags». Seriāls. 6.sērija.
19.15 TV PIRMIZRĀDE. «“Ghetto Games” – tas ir tikai sākums».
20.45 «“Ghetto Games”».
21.20 «Ceļs uz Rio». (ar subt.).
22.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
22.50 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats».* 15. un 16.sērija.
23.50 «Siguldai – 800. Koncerts “Sveiciens no Siguldas”».*
2.15 «Imanta – Babīte pietur...»*
3.25 «Sporta studija».*
4.10 «2012.gada Londonas olimpiskās spēles».* Pludmales
volejbols. Finālspēles sievietēm un vīriešiem.

Svētdiena, 1. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bahreina: pērļu salas». Dok.filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Atjaunotās Rundāles pils atvēršanas svētki».
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Johanna un lidotājs. Leģenda par dzērvēm». Vācijas melodrāma. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Labirints». Vēsturiska drāma. 2012.g. 1.sērija (ar subtitriem).

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

turpina uzņemt izglītojamos
no 1. līdz 9. klasei 2014./2015. m.g.
šādās mācību programmās:

profesionālās ievirzes izglītības programmā

• 21015311 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• 21015411 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
• 21015611 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• 21015811 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
• 21015911 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

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

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem
un pierakstu uz komisiju – pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre).

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:

«Vizuāli plastiskā māksla» 20V –

profesionālās ievirzes izglītības programmā

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

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

LNT
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 16.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu vasaras semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:
• Angļu valoda iesācējiem: P./T. no plkst.18 līdz 19.30,
56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss: P./T. no plkst.19.30 līdz
21, 56 EUR/mēn.;
• Vācu valoda iesācējiem: P. no plkst.19 līdz 21, 40 EUR/mēn.
JAUNIEŠIEM:
• Angļu valodas gramatikas kurss: P./T. no plkst.15.30
līdz 17.30, 45 EUR/mēn.
• Bezmaksas angļu valodas līmeņa noteikšana
topošajiem 12. klašu skolēniem!
BĒRNIEM VASARĀ:
Intensīvā angļu valodas darbnīca
kopā ar Ms.Evu un Mr.Shark:
• 1. – 3. klase: katru darba dienu no plkst.9 līdz 13,
60 EUR/ned.,
• 4. – 6. klase: katru darba dienu no plkst.13.30 līdz
17.30, 60 EUR/ned.;
Regulārās angļu valodas nodarbības:
• 2. – 3. klase: O. no plkst.11.15 līdz 13.15, 30 EUR/mēn.,
• 4. – 6. klase: T. no plkst.9 līdz 11, 30 EUR/mēn.
Vasaras sezonā piedāvājam arī pāru un individuālās
nodarbības angļu, vācu, zviedru un spāņu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e-pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Atbalsta grupa pacientiem ar onkoloģiskajām saslimšanām
Aicinām apmeklēt atbalsta grupas, kas paredzētas cilvēkiem, kuri paši vai viņu radinieki, vai draugi saskārušies ar
diagnozi – vēzis. Atbalsta grupa plānota kā morāls atbalsts un iespēja ikvienam izteikties, lai mazinātu negatīvās emocijas
sevī un varētu padalīties ar savu pieredzi. Tāpat tikšanās laikā tiks organizētas speciālistu lekcijas un konsultācijas.

Atbalsta grupas notiks 12. un 26. maijā Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4.
Sīkāka informācija pa tālruni 29398851.
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6.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 11.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Kā izdzīvot pie vecākiem?» ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
8.00 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 1.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Seriāls. 2.sērija.
12.10 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons “Labestības diena”».
13.10 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 7.sērija.
14.10 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls.
14.sērija.
14.40 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons “Labestības diena”».
15.40 «Dzintara dziesmas 2».
16.40 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
19.45 TIEŠRAIDE. «Labdarības maratons “Labestības diena”».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 TIEŠRAIDE. «Lielais “Labestības dienas” koncerts».
0.00 «Losandželosa. Konfidenciāli». ASV detektīvfilma. 1997.g.
2.25 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
3.15 «Īstais vīrietis dvīnēm». ASV romantiska komēdija. 2010.g.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 118.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
6.40 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
6.55 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3».
Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 JAUNUMS! «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.10 «Atdodiet mammu!» ASV animācijas filma. 2011.g.
16.05 «Zirnekļcilvēks 3». ASV spraiga sižeta filma.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Gulivera ceļojumi». ASV komiska piedzīvojumu filma.
21.50 «Sliktā kompānija». ASV spraiga sižeta filma.
0.10 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru». Komiska spraiga sižeta filma.
2.35 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 118.sērija.
4.10 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs (ar subt.).
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«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauna tipa skaistumkopšanas salons
«Figura Line»

Maija sākumā Jelgavā darbu sācis jauna tipa skaistumkopšanas
salons «Figura Line», kurā veic limfas stimulācijas masāžas,
izmantojot limfostimulācijas ierīces. Rīgā limfas stimulācijas
metode jau ir plaši pazīstama, tagad tā ir pieejama arī Jelgavā.
Visām daiļā dzimuma pārstāvēm, kuras vēl nav izmēģinājušas
limfas stimulācijas masāžu, īpašs piedāvājums no «Figura
Line» studijas Jelgavā. Zvani pa tālruni 25140424 un pieraksties
uz stundu garu bezmaksas limfodrenāžas masāžu! Studijā
vienlaicīgi var masēties četri cilvēki, tāpēc vari to ieplānot kopā
ar māsu, mammu, draudzeni vai savu kolēģi! Ikviens interesents
tiek laipni gaidīts salonā «Figura Line» Jelgavā, Dobeles ielā 48, 2.
stāvā, darba dienās no plkst.9 līdz 19 un sestdienās no plkst.10
līdz 14, iepriekš pierakstoties pa tālruni 25140424.
E-pasts jelgava@figura-line.lv; www.figura-line.lv.

«Bossika» piedāvājums vasarai

Skolēnu brīvlaikā, no 2. jūnija līdz 29. augustam,
bērnu izpriecu centrā «Bossiks» darba dienās no plkst.8.30 līdz
17.30 tiks organizētas bērnu pieskatīšanas aktivitātes.
Tiek uzņemti bērni vecuma grupā no 6 līdz 8 gadiem.
Plašāka informācija – pa tālruni 63022438.

Pārbaudi vēnas bez maksas!

Jelgavas Lielajā aptiekā Uzvaras ielā 3 bez maksas var pārbaudīt savu kāju vēnu stāvokli! Bezmaksas pārbaude notiks
23. maijā no plkst.10 līdz 16. Lūgums iepriekš pierakstīties pa
tālruni 63026252 vai 63024230.
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notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs

Divi brāļi izveido suvenīru līniju
«Es mīlu Jelgavu»
 Ligita Vaita

«Mums ir tāda forša ģimenes
bilde pie Ziemassvētku eglītes. Tie bija mūsu pirmie četri
krekli,» stāsta patriotiskās
uzņēmējdarbības idejas autori
brāļi Deivids un Denijs Cjukšas.
Viņu radītajos kreklos, ko rotā
uzraksts «Es mīlu Jelgavu»,
staigā jau ap sešdesmit jelgavnieku – tik kreklu pārdots
pirmo pāris mēnešu laikā.
Pagājušā gada nogalē viens no idejas
autoriem Deivids Cjukša «CV-Online»
konkursā tika atzīts par labāko pārdevēju Latvijā 600 dalībnieku konkurencē.
Uzvara konkursā viņam sniedza titulu
«Pārdošanas guru», un nu jaunietim ir
iespēja savas pārdošanas prasmes pierādīt praksē. Viņš kopā ar brāli izveidojis
suvenīru līniju «Es mīlu Jelgavu» un nu
jau piedāvā iegādāties ne tikai apdrukātus
kreklus, bet arī citus suvenīrus ar patriotisko uzrakstu «Es mīlu Jelgavu».
Ideja nav jauna – tā aizgūta no Ņujorkas tūrisma kampaņas pagājušā gadsimta
70. gados, bet pēdējos gados kļuvusi populāra arī Latvijā. «Paziņas Liepājā dara ko

līdzīgu, tur izveidota suvenīru līnija «Es
mīlu Liepāju», un, sākot studēt Rīgā, man
gribējās popularizēt arī savu pilsētu,»
stāsta Deivids.
Jaunieši vērtē, ka ejošākie no suvenīriem ir T krekli un cepures, taču
pagaidām biznesa ideja finansiāli vēl nav
atmaksājusies. «Pirmajā mēnesī varējām
tikai pasūtīt suvenīrus un tad gaidīt, vai
kādam tie patiks. Nu jau redzam, ka jelgavnieki tos labprāt pērk. Divu mēnešu
laikā pārdevām ap 60 kreklu,» teic Deivids. Jaunieši vērtē, ka meitenes kreklus
pērk vairāk, taču uz ielas tie biežāk
redzēti tieši puišiem. «Meitenes laikam
nopērk un ieliek skapī, bet puiši patiešām
tos valkā. Ir tik forši redzēt cilvēkus mūsu
kreklos!» tā Denijs.
Biznesa idejas iekustināšanai liels
palīgs esot sociālie tīkli, un daļa klientu zīmolu atpazīst tieši no sociālajiem tīkliem.
«Bijām izdomājuši, ka ideju mēģināsim
iekustināt, un es domāju, ar ko lai sāk.
Šķita, ka vienkāršākais ir sākt ar tvitera
profilu, un decembrī to arī izveidojām,»
stāsta Deivids.
Līdz pirmā pasūtījuma veikšanai gan vēl
pagājuši vairāki mēneši, bet marta sākumā
pirmos kreklus varēja iegādāties «Pūra
lādē» «Pilsētas pasāžā». Tagad atvērts arī

Pasākumi pilsētā
 23. maijā pulksten 18.30 – «Jundas» tautas deju kolektīvu «Jundēns», «Jundaliņi»,
«Jundari» koncertuzvedums «Saulīt’ gāja spēlēties». Biļešu cena – € 2 (Ls 1,41). Biļetes nopērkamas «Jundā» Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras nama kasē (kultūras namā).
 23. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra situāciju komēdija «Viens pret viens».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (Ls 1,41; 0,70) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 24. maijā pulksten 12 – ģimeni saliedējošas orientēšanās sacensības Jelgavā «Esam
kopā». Papildu informācija – www.sib.jelgava.lv (pilsētā).
 24. maijā pulksten 17 – bērnu deju kolektīvu koncerts «Stādīju ieviņu». Piedalās bērnu
deju kolektīvs «Ieviņa», Priekuļu kultūras centra bērnu deju kolektīvs «Tūgadiņš», Iecavas
vidusskolas deju kolektīvs. Režisors R.Svjatskis. Koncerta mākslinieciskā vadītāja L.Ozola.
Biļešu cena – € 2; 1 (Ls 1,41; 0,70) (kultūras namā).
 25. maijā pulksten 14 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra Imanta Ziedoņa
epifāniju kompozīcija. Grāmatu izstāde, stāsts par I.Ziedoņa epifānijām. Muzicē Jelgavas
Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Ieeja – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 25. maija līdz 1. jūnijam – Jelgavas Pilsētas svētki «Ieraugi Jelgavu krāsās!». Svētku
programma – 2. lpp.
 3. jūnijā pulksten 18.30 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas teātra «Reverss» izrāde: Rūdolfs
Blaumanis «Šūpoles paradīzē». Režisore Ilze Vazdiķe (Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē
Mātera ielā 44). Ieeja – bez maksas.

Izstādes
 29. maijā pulksten 15 – Jelgavas, Šauļu un Pērnavas mākslinieku keramikas simpozija,
kas veltīts Jelgavai, atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 15. jūnijam (kultūras namā).
 Līdz 29. maijam – koka skulptūru un keramikas simpoziju darba fotomirkļi (kultūras
namā).
 1. jūnijā no pulksten 12 līdz 18 – mākslas studijas «Mansards» darbu izstāde. Atklāšana – pulksten 12 (Akadēmijas ielā 28 (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas iekšpagalmā)).

Jelgavnieki Deivids
un Denijs Cjukšas izveidojuši suvenīru
līniju «Es mīlu Jelgavu» – šobrīd jau
izgatavoti T krekli,
krūzītes, lietussargi,
cepures un atslēgu
piekariņi.

Foto: Vineta Zelča

interneta veikals www.esmilujelgavu.lv,
Jauniešu radītie suvenīri ir ieinteresēkur var iegādāties T kreklus, krūzītes, lie- juši arī Jelgavas reģionālo Tūrisma centru
tussargus, cepures un atslēgu piekariņus (JRTC), un jau drīzumā daļu no tiem vaar atpazīstamo uzrakstu.
rēs iegādāties arī tornī. «Tie ir jelgavnieki,

un priecājamies, ka viņu ideja veiksmīgi
tiek realizēta. Jau šovasar daļu «Es mīlu
Jelgavu» suvenīru varēs iegādāties arī
tornī,» teic JRTC vadītāja Anda Iljina.

Sarmas ielā svētki –
rakstīsim savas pilsētas pasaku!
 Ritma Gaidamoviča

29. maijā no pulksten 12 līdz
16 jau otro gadu jelgavnieki
aicināti pulcēties Sarmas
ielā, kur tiks svinēti ielas
svētki «Sarmas ielas pasakas». Kopīgi tiks rakstīta
Jelgavas pasaka – gaidāms
pasaku tēlu gājiens, ciemos
nāks skursteņslauķis, varēs
rakstīt sapņus uz skursteņslauķa pogas, darboties
radošajā stūrītī un no vairāk
nekā tūkstoš zaļām, zilām,
sarkanām un dzeltenām pogām izveidot Latvijas karti.
Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP), kas ir pasākuma organizators,
informē, ka šogad Sarmas ielas svētkos tiks apspēlētas pasakas. «Svinot

svētkus, rakstīsim savu Jelgavas
pasaku,» stāsta SIP speciāliste Anete Rone. Svētkus uzraudzīs Sarmas
ielas gariņš skursteņslauķis, kura
maģiskās pogas noteikti nesīs veiksmi
svētku dalībniekiem. Uz Sarmas ielas
«Notikumu skatuves» visas dienas
garumā gaidāmi dažādu Jelgavas
skolu audzēkņu priekšnesumi – dejas,
dziesmas, muzikāli skaņdarbi, rotaļas,
paraugdemonstrējumi. Nākot uz svētkiem, dalībnieki aicināti padomāt par
saviem sapņiem – tos varēs uzrakstīt
uz skursteņslauķa pogas un noslēgumā
palaist gaisā.
«Piedzīvojumu ielā» pulksten 12.30
paredzēts Jelgavas Māmiņu kluba
organizētais pasaku tēlu un māmiņu
gājiens, kurā, apģērbjoties sava mīļākā pasaku varoņa tērpā, piedalīties
var arī jelgavnieki. «Pasaku zālienā»
svētku viesi varēs darboties radošajās

darbnīcās – zīmēt, veidot, gatavot laimes pogas. Savukārt «Domu mākoņu
stūrītī» – noskatīties jaunās teātra
studijas «Pasaka», kas darbojas SIP,
sagatavotu izrādi un skatīties izglītojošas īsfilmas. Tur tiks veidota arī
lielā Latvijas karte no jelgavnieku
sarūpētām zaļām, zilām, sarkanām
un dzeltenām pogām. A.Rone atzīst,
ka jelgavnieku atsaucība bijusi liela
un ar pilsētnieku atbalstu izdevies
savākt vairāk nekā 1000 pogu. «Debesu mannas laukumā» apmeklētājus
cienās ar raganu vārīto pasaku varoņu
draudzības zupu un varēs nobaudīt
saldumus. Savukārt «Brīnumu parkā»
būs izdevība pārtapt par dažādiem
pasaku tēliem un nofotografēties. Tāpat darbosies piepūšamās atrakcijas
un notiks sportiskas stafetes, ciemos
brauks arī policisti un ugunsdzēsēji,
kas rādīs savu ekipējumu.

Nāc uz Pilsētas svētkiem ar savu pilsētas karodziņu!
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Izgriez karodziņu no avīzes.
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Aplīmē to ap kātiņu.
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3. Nāc uz Pilsētas svētkiem!
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Karoga makets publicēts arī portālā
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www.jelgava.lv.
Izprintē to, izgriez
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un
izveido savu pilsētas karodziņu!
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