Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 20. maijā
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005558.
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Sākas eksāmenu laiks

Foto: Ivars Veiliņš
Ar centralizēto eksāmenu 12. klasēm latviešu valodā šonedēļ Jelgavas skolās sācies eksāmenu «maratons» 9. un 12. klašu
audzēkņiem. Nākamais eksāmens vidusskolēniem būs jau rīt, kad 20. maijā jākārto centralizētais eksāmens matemātikā, 24.
maijā – Latvijas un pasaules vēsturē, 26. maijā būs eksāmens bioloģijā, 1. jūnijā – fizikā, bet 3. jūnijā – ķīmijā. Savukārt 9. klases
skolēniem nākamais būs eksāmens svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa paredzēta 25. maijā, mutvārdu daļa – 25. un
26. maijā. Bet matemātikas eksāmenu devītie kārtos 31. maijā, Latvijas vēsturē – 7. jūnijā.
Jau pirms latviešu valodas eksāmena 12. klases jaunieši prognozēja, ka tam nevajadzētu sagādāt īpašas grūtības, un to viņi
apstiprināja arī pēc eksāmena. Vislielākās bažas un satraukumu 12. klases skolēniem, līdzīgi kā katru gadu, rada gaidāmais
eksāmens matemātikā. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas aktu zālē otrdien zināšanas latviešu valodā pārbaudīja 36 Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, kā arī 15 Jelgavas Mūzikas vidusskolas divpadsmitklasnieki. Mūzikas vidusskolas 12. klases skolnieces
Anna un Madara atzina, ka viņām grūtākā šķitusi eksāmena otrā daļa, kurā bija jāanalizē teksts. «Kopumā šis eksāmens lielas
grūtības nesagādāja, jo latviešu valodā man ir labas atzīmes. Pēc vidusskolas plānoju iestāties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas Vokālajā nodaļā,» tā Madara.
Savukārt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas humanitārās klases skolniece Agnese Ruiga par tālāko izglītību vēl īsti nav izšķīrusies,
taču arī viņai latviešu valodas eksāmens nav šķitis grūts: «Pirmajā daļā uzsvars bija uz pieturzīmju lietojumu, otrajā daļā bija
jāanalizē intervija un jānosaka, kādā stilā tā rakstīta, bet man vislabāk patika trešā daļa, kad bija jāraksta domraksts. Es izvēlējos
tēmu par lasītajiem obligātās literatūras darbiem – izdevās pieminēt kādus astoņus, tādēļ esmu ļoti apmierināta.»

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Pludmalēs strādā glābēji
 Ilze Knusle-Jankevica

15. maijā Latvijā sākās
oficiālā peldsezona.
Tas nozīmē, ka abās
Jelgavas pludmalēs
darbu sākuši glābēji,
lai gan rūpētos par
atpūtnieku drošību,
gan uzraudzītu kārtību atpūtas zonā.
Šo funkciju Jelgavā nodrošina Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, speciāli apmācot
darbiniekus. Glābēji Jelgavas
pludmalēs dežurēs katru dienu no pulksten 10 līdz 22 – pa
diviem glābējiem katrā pludmalē. Lai to varētu nodrošināt,
šobrīd glābēja darba pamatus
apguvuši astoņi Pašvaldības
policijas darbinieki.
Glābēju galvenais uzdevums
ir uzraudzīt, lai pludmalē kāds
neapdraudētu savu vai citu
cilvēku dzīvību un veselību,
tāpēc pastiprināta uzmanība
tiek pievērsta tam, lai, piemēram, atpūtnieki neietu peldēt
neatļautās vietās, nebrauktu ar ūdenstransportu tuvu
peldvietai, nelēktu no laipas.
Drošības pasākumi ir ļoti svarīgi, jo statistika par noslīkušo
skaitu Latvijā ir graujoša:
pērn Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests Latvijā no
ūdens izcēla 109 noslīkušos
(vasarā – 70, Jelgavā no maija
līdz augustam – 2), šogad – jau
27. Nepieciešamības gadījumā
glābēji sniedz arī pirmo medicīnisko palīdzību, piemēram,
veic mākslīgo elpināšanu un
sirds masāžu, apkopj brūces

un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Glābēji pludmalēs būs līdz pat peldsezonas
beigām, 15. septembrim.
2015. gadā abās pludmalēs
kopā tika izteikti 369 mutiski
aizrādījumi. To skaits pieauga
līdz ar Pasta salas pludmales
izveidi un atpūtnieku skaita
palielināšanos. Biežāk konstatētie pārkāpumi Jelgavas
pludmalēs 2015. gadā bija
alkoholisko dzērienu lietošana
un smēķēšana neatļautā vietā – 180 mutiski aizrādījumi
(no tiem 58 – par smēķēšanu,
122 – par alkohola lietošanu).
36 gadījumos par smēķēšanu neatļautā vietā sastādīts
administratīvā pārkāpuma
protokols, savukārt par šādu
pārkāpumu atkārtoti gada
laikā sastādīti pieci protokoli.
Par peldēšanu aiz bojām vai
lēkšanu no laipas pērn izteikti
98 mutiski aizrādījumi, 54 –
par braukšanu ar velosipēdu
pludmales teritorijā, 37 – par
suņu ievešanu pludmales teritorijā. 2015. gadā medicīniskā
palīdzība tika sniegta 33 gadījumos, kas ir par 27 procentiem
mazāk nekā 2014. gadā.
Jāpiebilst, ka abas peldvietas
ir iekļautas Latvijas oficiālo
peldvietu sarakstā un ūdens
kvalitāti tajās pārbauda Veselības inspekcija. Inspekcija jau
ir veikusi pirmās pārbaudes,
un rezultāti liecina, ka mikrobioloģiskais piesārņojums
ūdens paraugos nav konstatēts
– visās 56 Latvijas oficiālajās
peldvietās, tostarp Jelgavā,
peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Aicina līdz Pilsētas svētkiem
nopļaut zāli un sakopt privātās teritorijas
 Ilze Knusle-Jankevica

Tuvojas Pilsētas svētki, un Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus
pievērst īpašu uzmanību sava īpašuma
piegulošajām teritorijām, grāvmalēm
un citām teritorijām,
lai tās neaizaugtu ar
garu zāli, kas bojā
pilsētas ainavu.
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce stāsta, ka īpašniekam saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem vietās, kur

nav ielas vai ceļa, jānodrošina
īpašumam piegulošo teritoriju
sakopšana un zāles nopļaušana, ieskaitot grāvjus. Īpašuma
un tam piegulošajā teritorijā
zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus, tāpat
jābūt savāktiem atkritumiem.
«Īpašumā nedrīkst veidot
lūžņu, būvgružu, sadzīves
atkritumu uzkrājumus, transportlīdzekļu vrakus nedrīkst
turēt vietās, kur tie redzami no
ielas,» īpašnieka pienākumus
uzskaita S.Reksce.
Nopļauto zāli nedrīkst izmest, kur pagadās. «Zāli, kas ir
bioloģiskie atkritumi, aizliegts
novietot to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā,
piemēram, pie konteineriem,

uz ielām, skvēros, parkos,
mežos. Tos aizliegts arī dedzināt un ierakt zemē,» skaidro
Pašvaldības policijas pārstāve.
Ko darīt ar nopļauto zāli? Savā
īpašumā var veidot komposta
kaudzi, bet tā, lai tas netraucētu kaimiņiem, vai vest to uz
kādu no atkritumu šķirošanas
laukumiem (Ganību ielā 84,
Salnas ielā 20, P.Lejiņa ielā 6),
nepārsniedzot 0,5 kubikmetrus vienā reizē (bez maksas).
Sadzīves atkritumu konteinerā var bērt nelielu daudzumu zāles. Jāpiebilst, ka par
bioloģiskajiem atkritumiem
uzskatāmi arī dārzu vai parku
atkritumi (lapas, zari, zāle),
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu

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

un mazumtirdzniecības telpu
pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi
pārtikas ražošanas atkritumi,
smiltis, saslaukas.
Ikviena atkritumu radītāja
vai valdītāja pienākums ir
iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā,
noslēdzot līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
Par šo pienākumu nepildīšanu
un atkritumu apsaimniekošanas prasību pārkāpšanu
tiek izteikts brīdinājums vai
piemērots naudas sods: fiziskām personām – līdz 350 eiro,
juridiskām personām – līdz
1400 eiro.

63048800

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavniecei – bronza Eiropas
dabaszinātņu olimpiādē
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldības mērķprogrammas «Junioru
universitāte +» dalībniece Jelgavas Valsts ģimnāzijas
9. klases skolniece Amanda Zvaigzne Latvijas komandas sastāvā izcīnījusi 3. vietu Eiropas dabaszinātņu
olimpiādē, kurā sacentās 46 komandas no 23 valstīm.
Olimpiādē katru valsti var pārstāvēt divas komandas, kurā
katrā ir trīs cilvēki. Katrs komandas dalībnieks pārstāv vienu
novirzienu: fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Amandas stiprā puse ir bioloģija, un viņa bija komandā kopā ar Madonas Valsts ģimnāzijas
skolnieku Krišjāni Kucinu un Rīgas 95. vidusskolas skolnieci
Vladislavu Kurtukovu. Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Godinās 19 Jelgavas Zelta pārus
26. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā svinīgā pieņemšanā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks šā gada Zelta pārus. Pasākumā
tiks godināti 19 pāri, kuri šogad atzīmē 50 laulībā pavadītus
gadus: Donāts un Ausma Cerminieki, Ilgvars un Elita Laimiņi,
Juris un Guna Neusi, Māris un Maija Spulles, Ivans un Anita
Šarecki, Alvis un Īrisa Apsīši, Vikentijs un Gelena Davidoviči,
Henrihs Venedikts un Taresa Fedoroviči, Boriss un Jevdokija
Grigorjevi, Mihails un Velta Guzūni, Juris un Irēna Krastenbergi, Aleksandrs un Astrīda Krjučkovi, Boļeslavs un Anita
Matuseviči, Jāzeps un Lidija Naudiši, Kārlis un Zinaida Rudeņi,
Anatolijs un Kristīna Seļiverstovi, Kārlis un Ludmila Svirbuti,
Vitālijs un Gaļina Šalajevi, Andris un Anda Bērziņi.
Pirms svinīgā pasākuma «Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu aicina
dažus no pāriem, kuri 26. maijā tiks sveikti muzejā.

Mīlestība, kas ilgst
no pirmā skatiena
Anita un Ivans Šarecki draudzējās vien aptuveni pusgadu, kad, pat neraugoties
uz vecāku iebildumiem pret
abu attiecībām, nolēma reģistrēt savu laulību. Abiem
šaubu nav, ka mīlestība no
pirmā acu skatiena nav vien
izdomājums, jo tā viņus
vienojusi visus 50 līdz šim
nodzīvotos gadus laulībā
un savus apjomus, gadiem
ejot, nav zaudējusi, bet gan
kļuvusi vēl stiprāka.
Abi atminas, ka lielajā dienā nebija
ne baltas kleitas, ne īpašu svinību,
toties šogad 16. aprīlī Zelta kāzas
atzīmētas ar vērienu. Grandiozās svinības noorganizēja abas meitas. «Šīs
svinības aizstāja to, kā mums nebija
pirms 50 gadiem. Mums vieniem bija
noīrēta kafejnīca. Bija ieradušies
mūsu draugi un radi – kopumā ap 40
viesu! Mūzika un dejas kā jaunībā!
Neviens nenosēdēja nevienu danci.
Ļoti skaisti! Un vēl ziedi – to bija
kādas divas vannas,» ar sajūsmu par
Zelta kāzu svinībām stāsta Anita, piebilstot, ka arī viesi vēl nedēļu pēc tām
zvanījuši un pauduši savu sajūsmu
par lustīgo pasākumu.
Pāris stāsta, ka saskatījās augustā
vidusskolas organizētā spartakiādē.
Ivanam meitene tik ļoti iepatikās,
ka saņēmās viņu uzrunāt, pat neskatoties uz apkārtējo centieniem
viņu no tā atrunāt. Anita augusi
ticīgā ģimenē. Vectēvs bijis mācītājs,
arī abi vecāki regulāri gājuši uz baznīcu. Uzzinot par Ivana nodomiem
iepazīties ar Anitu, viņa draugi
sacījuši, ka tā neesot laba ideja, jo
meitene nāk no ticīgas ģimenes,
tādēļ ātri vien nozudīšot mājās.
Tomēr Anita nemuka vis. Pēc tam
abi satikās dejās – vienu, otru, trešo
reizi, un tā tas sākās. «Iemīlējāmies,
un viss. Tā bija mīlestība no pirmā
acu skatiena,» abi stāsta, nespēdami
rast atbildi uz jautājumu, kas bija

tas, kas otrā tik ļoti piesaistīja.
Anitas vecāki un Ivana audžumāte
tobrīd bija pret abu attiecībām, vien
Ivana tēvam nebija iebildumu. Tomēr iemīlējušies jaunieši iespītējās,
apprecējās un vecākus par laulības
reģistrāciju informēja vien tad, kad
viens otram jāvārdu jau bija teikuši,
kas, protams, vecākus neiepriecināja.
Jau tobrīd jaunlaulātie gaidīja pasaulē nākam savu bērniņu. 26. augustā
piedzima meita, pēc septiņiem gadiem
– otra. Sagaidīti arī divi mazbērni –
mazdēls un mazmeita.
Visa pamatā ir mīlestība, pārliecināts Ivans. «Ja mīlestības nav, nevajag precēties! Lūk, kāds ir laimīgas
laulības noslēpums!» tā viņš, atklājot,
ka šo 50 gadu laikā mīlestība pret
sievu nav mazinājusies, vien augusi.
Vienisprātis ar vīru ir Anita. «Aizraušanās ātri pāriet, bet, ja tā tiešām ir
mīlestība, tad tā neizsīkst. Ja kaut
kas noiet šķībi greizi, tad otram
vienmēr tiek piedots. Otru vienmēr
vajag saudzēt, palīdzēt, ja to var,» tā
viņa, atklājot, ka ar vīru dikti lielu
strīdu nemaz nav bijis. «Kad esmu
dusmīga, varu kādu dienu mazliet
mazāk atbildēt, bet vīram dusmas
pāriet ļoti ātri. Kad viņš uz mani
paskatās un pasmaida, tad jau es uz
viņu vairs nespēju padusmoties. Bieži
abi aizdomājamies – vai tiešām kopā
jau esam tik ilgi? Neviens nedomāja,
ka mums izdosies tik skaista laulība.
Un no mūsu radiem esam vienīgais
pāris, kurš vēl ir kopā. Citi pa šo laiku
ir paspējuši jau divas trīs reizes apprecēties un atkal izšķirties. Turklāt
esam ievadījuši kopdzīvē sešus pārus,
un arī no tiem neviens nav piedzīvojis
laulības šķiršanu,» atklāj Anita.
Abi uzskata, ka viens otram ir kā
radīti, jo viņiem ir ļoti daudz kopīgu
interešu. Jaunībā Anitu un Ivanu
vienoja izbraucieni ar motociklu, ceļojumi, danči un dziesmas, savukārt tagad – liela mīlestība pret dzīvniekiem,
darbi dārzā un citas aktivitātes, kurās
abi vienmēr iesaistās kopā.

Kā pretstati, kurus vieno ceļošana
un laulība 50 gadu garumā
50. kāzu jubileju šogad
svin arī Elita un Ilgvars Laimiņi, kuri viens otrā ieskatījās jau vidusskolas laikā.
Nu viņi lepojas ar divām
meitām, četriem mazdēliem, vienu mazmeitu, kā
arī mazmazmeitiņu, kurai
rit jau astotais mēnesis.
Elita stāsta, ka ar Ilgvaru pāris ir
jau 54 gadus. Abi mācījušies Rīgas
6. vidusskolā un bijuši klasesbiedri.
Romantiskas jūtas vienam pret otru
izveidojās 11. klasē, un pēc četriem
gadiem 16. jūlijā tika reģistrēta abu
laulība. «Tā man šķita liela diena,
emocionāli ļoti piesātināta. Tolaik
vēl studēju. Ceremonijā piedalījās
mani kursabiedri, protams, mūsu
radi, draugi. Bija balta kleita, bet
ne gara, un baltas kurpes uz augstu
papēdi. Viss bija, kā nākas,» atminas
Elita.
«Mani piesaistīja Ilgvara gudrība
un augums. Viņš bija ļoti zinošs
skolas laikā un arī tagad, protams.
Viņš visu prot darīt, tā teikt, rokas
no īstās vietas viņam aug,» saka
Elita, piebilstot, ka, arī esot pensijā,
abi turpina darba gaitas. Viņa strādā par grāmatvedi Rīgā, viņš – par
elektroinženieri tepat Jelgavā.
«Mēs esam pilnīgi dažādi, mums
ir dažādas intereses, tomēr tāpat
mums saskan. Es esmu tāds cilvēks,
kam patīk teātris, kino, koncerti,
izstādes, bet viņš vairāk ir tehnisks
cilvēks, tomēr ļoti viegli padodas
pierunāšanai apmeklēt ar mani
dažādus pasākumus. Tā kā esam at-

šķirīgi, reizēm mums vairāk ir klusēšana, nevis runāšana. Piemēram,
man ļoti patīk lasīt grāmatas, bet
viņam – ne. Jā, viņš labprāt lasīs par
fotografēšanu, kas ir viņa hobijs jau
no jaunības gadiem, vai par zinātnes
sasniegumiem, bet daiļliteratūru
noteikti ne, tāpēc, piemēram, pārrunāt izlasīto mēs nevaram, tomēr tas
mūsu kopdzīvei netraucē. Protams,
ir bijuši un reizēm vēl joprojām
mums ir strīdi par visādiem sīkumiem, bet tie tiešām ir ikdienišķi
sīkumi. Par fundamentālām lietām
strīdēties mums jau vairs nesanāk.
Sadzīvojam labi. Kopš esam pensijā,
diezgan daudz ceļojam, kas, šķiet, ir
vienīgais mūsu kopīgais hobijs. Kad
ir pensija un alga, tad jau reizēm
var atļauties sevi palutināt. Esam
bijuši, piemēram, Itālijā, Maltā,

Francijā, Spānijā, Portugālē, Polijā,
Karpatos, Lielbritānijā, Kanādā,
Ungārijā. Mums abiem patīk nevis, piemēram, gulēt smiltīs jūras
krastā, bet tāda aktīva ceļošana ar
pastaigām, ekskursijām. Esam pat
kalnos kāpuši,» tā Elita, smejot, ka
teicienu par pretstatiem, kas viens
pie otra pievelkas, noteikti var attiecināt arī uz viņu un Ilgvaru. Tomēr,
neskatoties uz interešu atšķirību,
Elita teic, ka kopdzīvē nodzīvotie
gadi ir aizskrējuši ļoti ātri un kopā
piedzīvoti daudz emocijām bagātu
un skaistu brīžu. Viņa uzsver, ka
veiksmīgā laulībā galvenais ir nevis
kopīgo interešu skaits vai atbilstība
kādiem kritērijiem, bet gan spēja apzināties to, cik otrs cilvēks ir svarīgs
un vai vēlies viņu zaudēt vai tomēr
lai viņš ir blakus.

Lielākā bagātība –
mīloša ģimene
«Bagātīgi aizskrējis laiks – ar
uzsvaru uz vārdu «bagātīgi»,» tā laulībā ar vīru Māri
nodzīvotos 50 gadus vienā
teikumā raksturo Maija
Spulle. Pāris jāvārdu viens
otram deva pēc aptuveni
gadu ilgas draudzēšanās
un jau 3. septembrī atzīmēs
savas Zelta kāzas.

«Viņš toreiz dzīvoja pie mammas
māsas tepat – ielas galā, bija atgriezies
no armijas un sācis strādāt kokapstrādes jomā. Savukārt es toreiz nopietni
nodarbojos ar vieglatlētiku un skrēju
kopā ar viņa māsīcu, kura mani reiz
uzaicināja pie sevis ciemos. Tad mūs
abus arī iepazīstināja,» par pirmo
tikšanos ar vīru Māri stāsta Maija,
piebilstot, ka viņu ļoti piesaistījusi
Māra humora izjūta, kas, arī dzīvojot
laulībā, nav izplēnējusi.
«Kad salaulājāmies, man bija 24
gadi, bet viņš ir gadu jaunāks. Vīrs
reizēm smej, ka ir daudz jaunāks
par mani, jo esmu dzimusi aprīlī, bet
viņš – maijā, tādēļ ir laiks, kad man ir
skaitliski pat par diviem gadiem vairāk nekā viņam,» atminoties abu lielo
dienu, stāsta Maija. Svinīgā ceremonija
notikusi Jelgavā. Bijusi gan skaista
balta kleita, gan radu un draugu pulks,
gan milzīgi liels uztraukums par to, vai
viss noritēs, kā nākas, atceras Maija.
Pēc četriem laimīgiem laulībā pavadītiem gadiem pasaulē nāca abu
meitiņa Ivanda, vēl pēc pieciem – dēls
Uldis. Abi bērni Maijai un Mārim
visus šos gadus bijuši prieks un acuraugs, un īpaši liels prieks ir par to,
Sagatavoja Egija Grošteine, foto Ivars Veiliņš un no personīgā arhīva ka abi bērni jau mazotnē izcēlušies ar

saviem talantiem. Meitu
jau no mazotnes saistījusi
māksla, bet dēlu – dejas.
Nu abi bērni ir pieauguši,
strādā par pasniedzējiem
augstskolā un vecākus
aplaimojuši arī ar vecvecāku titulu. Māra un
Maijas meitas Ivandas
dēls Gustavs septembrī
jau uzsāks skolas gaitas,
savukārt Ulda dēliņam
Kārlim 10. maijā apritēja
gadiņš.
«Pilnīgi neticas, ka tik
ilgi esam spējuši izturēt
viens otru,» smejot noteic
Maija. «Vienmēr esmu
teikusi, ka abi ar Mārīti
esam kā zobrati – vienam tas patīk mazāk, otram vairāk.
Mēs esam ļoti atšķirīgi, tādēļ reizēm
pabakstām viens otru. Ir gājis visādi,
it sevišķi jaunībā, kad reizēm pie sevis
domāju: «Es tūlīt viņam nolasīšu tādu
morāli!» Tomēr, otrā dienā pārdomājot
visu, ko gribēju pateikt, smiekli nāk.
Mūsu attiecību pamatā ir savstarpēja
cieņa un novērtēšana. Ir svarīgi novērtēt to, kas ir otram, kā arī reizēm
negaidīt no otra to, ko pats var izdarīt.
Arī strādīgums un rūpes par ģimeni
mūs šo gadu laikā ir vienojušas. Mums
ir bijis visādi. Citreiz, ja ir tas rūgtums,
vajag drusku nogaidīt, līdz pāriet.
Protams, ir reizes, kad tajā «traukā»
krājas, krājas tas rūgtums, līdz pāršļācas pāri, bet pēc tam tas pašam vien ir
jāsasmeļ atpakaļ. Neviens nav eņģelis,
neviens nelido. Un asti arī nevienam
neredz, tātad arī velnu nav. Katram
ir savi plusi un savi mīnusi, un ir jā-

prot tos pieņemt un ar tiem sadzīvot.
Dzīve ir, tā teikt, strīpaina – ir gaišie
posmi, ir tumšāki, tomēr ir jāmāk
pareizi reaģēt dažādās situācijās, un
tas nav vienkārši. Bagāts nav tas, kas
viens pa ceļu staigā, bagātība ir mīloša
ģimene,» tā Maija.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Jelgavniecei – bronza Eiropas
dabaszinātņu olimpiādē
No 1.lpp.

Olimpiāde notika no 7. līdz
14. maijam Igaunijā. Komandas mentors ķīmijā Mihails
Haļitovs stāsta, ka katrai
komandai bija divi uzdevumi:
izpētīt pienu un izgatavot baterijas. «Uzdevumā ar pienu
fiziķim pēc tā, kā gaismas
stari iet cauri, bija jānosaka
tauku daudzums, biologam
pēc specifiskām reakcijām
jāuzzina olbaltumvielu daudzums pienā un jāpagatavo
biezpiens, savukārt ķīmiķim
bija jānosaka laktozes jeb tā
saucamā piena cukura daudzums. Kad katrs bija veicis
savus aprēķinus, komandai
vajadzēja noskaidrot, vai šis
piens derētu specifisku piena
produktu ražošanai atbilstoši
nepieciešamajam tauku daudzumam, laktozes daudzumam un alerģiju izraisītājiem
faktoriem,» stāsta mentors.
Otrs uzdevums bija izgatavot baterijas. Fiziķi bateriju
radīja no metāliem, biologi
– no baktērijām (dūņu un
dubļu maisījuma), ķīmiķiem
vajadzēja izgatavot bateriju, kas darbojas uz ķīmiskām reakcijām, piemēram,
līdzīgi kā akumulators. Kad
baterijas bija izgatavotas,
vajadzēja iedegt gaismas diodes, iedarbināt rotaļu automašīnu un piecās sekundēs
vai ātrāk nobraukt piecus
metrus. M.Haļitovs stāsta,
ka šajā uzdevumā Latvijas
komandām automašīnu izdevies aizripināt apmēram
pusmetru tālu. «Zināšanu un

apķērības ziņā mūsu skolēni
daudz neatpaliek no citu valstu vienaudžiem, bet mūsu
jauniešiem nav tik lielas pieredzes neordināru uzdevumu
izpildē,» Latvijas skolēnu
sniegumu vērtē mentors. Uzvaru olimpiādē izcīnīja Vācijas
un Portugāles komandas.
Eiropas dabaszinātņu
olimpiāde (jauniešiem līdz
16 gadiem) notika 14. reizi,
bet Latvija tajā piedalījās
piekto reizi. Abas Latvijas
komandas izcīnīja bronzas
godalgas. Lai iekļūtu izlasē,
bija jāpārvar vairākas atlases kārtas. A.Zvaigzne tam
gatavojās Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) programmas
«Junioru universitāte +»
ietvaros. ZRKAC pārstāve
Sanita Šabanska stāsta, ka
«Junioru universitātē +» 9.
un 10. klases audzēkņi tiek
gatavoti tieši šai olimpiādei.
«Jaunieši komandās mācās
veikt integrētus uzdevumus,
kas satur fizikas, ķīmijas un
bioloģijas vielu. Viņi gūst
izpratni par laika menedžmentu, jo uzdevuma izpildei
atvēlēts noteikts laiks, un ir
jāsaplāno, ko, kā un kad darīt. Tomēr pats svarīgākais ir
neapjukt nestandarta situācijās un prast pielietot savas
zināšanas,» skaidro «Junioru
universitātes» prog rammas
vadītāja Ilze France. Jāpiebilst, ka A.Zvaigzne ir ceturtā
jelgavniece, kas piedalījusies
Eiropas dabaszinātņu olimpiādē.

Foto: no M.Haļitova arhīva
Jelgavniece Amanda Zvaigzne (ceturtā no kreisās) Latvijas
komandas sastāvā izcīnījusi 3. vietu Eiropas dabaszinātņu
olimpiādē. Viņa ir gandarīta par šo piedzīvojumu un iespēju
ne tikai apliecināt sevi un pārbaudīt savas zināšanas praktiskos uzdevumos, kādi skolā netiek veikti, bet arī jauniegūtajiem draugiem no Lietuvas, Igaunijas, Grieķijas, Slovākijas,
Horvātijas un Īrijas, kā arī savas komandas. «Saruna kļūst
īpaša, jo cilvēki saprot viens otru,» saka viņa.

«Jelgavas Vēstnesis»
pieejams arī audioformātā
 Egija Grošteine

Sabiedrības integrācijas pārvalde kopā ar
apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai» jauniešiem uzsākusi darbu
pie audioierakstiem,
kuros regulāri tiks
ierunāta aktuālākā
informācija no laikraksta «Jelgavas Vēstnesis».
Brīvprātīgie jau ierunājuši
«Jelgavas Vēstnesi», ko jelgavnieki savās pastkastītēs
saņēma 21. un 28. aprīlī, 5. un
12. maijā, stāsta brīvprātīgo
koordinatore Jelgavā Sņežana
Zenovjeva. Jau ierakstītie ma-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Noasfaltēts Atmodas
ielas posms gar
«Kāpēcīšiem»

3

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» iedzīvotājus aicina uzmanīties no personām, kas uzdodas par uzņēmuma
darbiniekiem, bet tajā nestrādā.
«Jelgavas ūdens» akcentē, ka uzņēmuma darbinieki objektus apseko
specializētā darba formā un viņiem
līdzi ir dienesta apliecība, kas jāuzrāda
pēc pieprasījuma. Klienti, kuriem rodas
šaubas par personu, kas viņu īpašumā
vēlas veikt ūdens patēriņa skaitītāja
maiņu vai pārbaudi, aicināti zvanīt pa
tālruni 63007698 un pārliecināties,
vai konkrētā persona ir uzņēmuma
darbinieks. «Jelgavas ūdens» aicina
iedzīvotājus būt vērīgiem un neielaist
savā īpašumā nepazīstamas personas,
nenoskaidrojot viņu identitāti.
 Elektrības ielas pagriezienā 25
metrus garā posmā turpmāk aizliegts apstāties, informē pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība». Šāds lēmums pieņemts 13. aprīļa Satiksmes
kustības drošības komisijas sēdē,
un Elektrības ielā uzstādītas ceļa zīmes Nr.326 «Apstāties aizliegts» Elektrības ielas pagriezienā 25 metru posmā.

Pagājušajā nedēļā noasfaltēts Atmodas ielas ceļa posms gar pirmsskolas izglītības iestādi
«Kāpēcīši». Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs uzsver, ka asfalts
vienlaidus klājumā uzklāts tikai gar bērnudārzu – aptuveni 160 metrus garā posmā, kuru
iepriekš klāja savu laiku jau nokalpojis un izdrupis asfalta segums. Savukārt Atmodas ielas
grantētā seguma posmā jau veikta atputekļošana, lai samazinātu brauktuves putēšanu, kas
īpaši aktuāli ir sausā laikā. Jāpiebilst, ka arī turpmāk regulāri tiks sekots līdzi Atmodas ielas
posma no Ganību ielas līdz Meiju ceļam seguma stāvoklim un nepieciešamības gadījumā
veikta brauktuves virsmas pretputekļu apstrāde.
«Šis ir optimāls esošās situācijas risinājums, lai uzlabotu piebraukšanu bērnudārzam,» norāda M.Mielavs, skaidrojot, ka minētā posma asfaltēšanai līdzekļi tika paredzēti pašvaldības
budžetā. Kopējās darbu izmaksas ir ap 20 000 eiro.
Līdz ar jauna vienlaidus asfalta uzklāšanu Atmodas ielas posmā gar bērnudārzu uzlabota
Foto: Ivars Veiliņš
arī lietusūdens novade no brauktuves.

 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojis aizvadītā mēneša labākos uzņēmuma šoferus – par aprīļa
labāko JAP autobusa vadītāju reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos atzīts Aivars Šmuksts,
bet Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos – Aleksandrs Garaņins.

Drīzumā uzņēmumos ar nestandarta darba
laiku sāks nodrošināt aukles pakalpojumu

Jāatgādina, ka, ik mēnesi nosakot
uzņēmuma labāko šoferi, tiek vērtēts
paveiktā darba apjoms un kvalitāte,
autobusa tehniskais stāvoklis, finanšu
rādītāji un degvielas patēriņš, kā arī vai
autobusa vadītājam nav pārkāpumu
un sūdzību par viņu.

 Sintija Čepanone

Jau jūnija sākumā varētu tikt noslēgti pirmie līgumi par elastīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu uzņēmumos,
kuros darbinieki strādā nestandarta darba laiku. Plānots, ka
Jelgavas pašvaldība
koordinēs elastīgu
bērnu uzraudzības
pakalpojumu 12 Jelgavā un tās tuvākajā
teritorijā strādājošajām ģimenēm.
Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas, Rīgas, Valmieras pašvaldību, kas iesaistījušās
projektā «Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba
laiku», izraudzījusies kopumā
23 uzņēmumus ar nestandarta
darba laiku, kuri saņems elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu. Tiesa, šobrīd vēl citas
organizācijas vērtē iespējas
piedalīties projektā un apzina
iespējamo dalībnieku skaitu,
līdz ar to projekta dalībnieku
skaits var būt lielāks, informē

Labklājības ministrija.
Pēc pašreizējās informācijas, tieši mūsu pilsētā aukles
pakalpojums tiks nodrošināts
deviņām ģimenēm. ««Rimi» veikalā tirdzniecības centrā «RAF
centrs» aukles pakalpojums būs
nepieciešams trīs darbinieku
bērniem, ēdināšanas uzņēmumā «Silva» – divām ģimenēm,
tāpat vēlmi startēt šajā projektā
izrādījuši pa vienam darbiniekam no Jelgavas slimnīcas,
Jelgavas cietuma, SIA «Jelgavas augļi», kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Jelgavas nodaļas,» stāsta Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
projektu vadītāja un Jelgavas
pašvaldības koordinatore projektā Linda Vecums-Veco, piebilstot, ka projekta gaitā notiks
arī pētījums par uzņēmumu
darbinieku apmierinātību ar
darba apstākļiem, darba un
ģimenes dzīves saskaņošanu.
No Jelgavas tajā piedalīsies
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas 19 darbinieki.
Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba
devēju, pakalpojuma sniedzēju
un pašvaldību tiks noslēgts
līgums. L.Vecums-Veco skaidro,
ka, noslēdzoties iepirkuma pir-

majai kārtai par pakalpojumu
sniedzējiem, izraudzītas aukles,
kuras nodrošinās mūsu pilsētas
uzņēmumos strādājošo darbinieku bērnu pieskatīšanu, kamēr vecāki strādā. «Lielākoties
tās ir auklītes, kuras jau agrāk
savu darbību reģistrējušas Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju jeb aukļu reģistrā
un nodrošina šo pakalpojumu
pilsētas ģimenēm. Maija beigās tiks izsludināta otrā kārta
Labklājības ministrijas iepirkumam «Par tiesībām sniegt
elastīgu bērnu uzraudzības
pakalpojumu», un aicinām
auklītes papildus pieteikties
pakalpojuma sniegšanai. Par
iepirkumu var interesēties Sociālo lietu pārvaldē,» tā projektu
vadītāja.
Jāatgādina, ka visu organizāciju darbiniekiem, kas pieteikušies
dalībai projektā, tiks nodrošināts
subsidētais bērnu uzraudzības
pakalpojums ārpus standarta
darba laika (no pulksten 18 līdz
8) 10 mēnešus. Pakalpojumu
sniegs bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas, un paredzēts, ka subsidētā
bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēji sāks darboties jūnija
sākumā.

Pasta salas slidotavā vasarā var skrituļot

teriāli un arī nākamie ieraksti
interesentiem būs pieejami
bez maksas Latvijas Neredzīgo  Ģirts Pommers
biedrības Jelgavas teritoriālajā
organizācijā Pulkveža Oskara
Līdz 31. maijam katru
Kalpaka ielā 16, Latvijas Neresestdienu un svētdiedzīgo bibliotēkas Jelgavas filiānu pilsētas publiskajā
lē Filozofu ielā 5, kā arī portālā
slidotavā Pasta salā
www.jelgavasvestnesis.lv.
būs iespēja slidot ar
S. Z e n o v j e v a a t k l ā j , k a
skrituļslidām, spēlēt
pašlaik tiek domāts, kā auinline hokeju, florbolu,
dioierakstus Jelgavas vājrestrītbolu un nodarbodzīgajiem un neredzīgajiem
ties ar citiem sporta
cilvēkiem padarīt vēl pieejaveidiem. Plānots, ka no
mākus, tāpēc ierosinājumus un
jūnija līdz septembrim
priekšlikumus sniegt aicināta
slidotava pilsētniekiem
arī sabiedrība. To var izdarīt,
būs pieejama katru
sazinoties ar S.Zenovjevu pa
dienu.
tālruni 29398851 vai e-pastu
snezana.zenovjeva@dome.
«Šobrīd esam izveidojuši slidojelgava.lv.
tavas darba laika un piedāvājuma

grafiku maijam, bet no jūnija līdz
pat septembrim publiskā slidotava
varētu pilsētniekiem būt pieejama
katru dienu,» informē Zemgales
Olimpiskā centra projektu vadītāja
menedžmenta jautājumos Evita
Paegle. Maijā slidotava brīvdienās
darbosies no pulksten 12 līdz 20,
bet no jūnija – no pulksten 12
līdz 21.
Kā stāsta E.Paegle, publiskās
slidotavas laukums Pasta salā
aprīkots ar multifunkcionālu
segumu, iegādāts arī nepieciešamais inventārs, lai slidotava būtu
pieejama apmeklētājiem arī gada
siltākajos mēnešos. Uz laukuma
seguma iespējams nodarboties ar
dažādiem sporta veidiem – ne tikai

skrituļslidošanu un inline hokeju,
bet arī ar florbolu, strītbolu un
citiem sporta veidiem.
Slidotavas apmeklētājiem tiek
piedāvāta iespēja nomāt nepieciešamo inventāru – skrituļslidas,
inline hokeja inventāru –, kā arī
visu strītbola, florbola un inline hokeja laukumu sportošanai draugu,
paziņu lokā. Maksa par skrituļošanu – 1,50 eiro stundā, bērniem no
7 līdz 16 gadu vecumam – 1 eiro,
līdz 7 gadu vecumam – 0,50 eiro.
Skrituļslidu nomas maksa – 1,50
eiro. Strītbola laukuma nomas
maksa ir 19 eiro stundā. Visa laukuma noma inline hokeja, florbola
vai citu sporta veidu spēlēm – 20
eiro stundā.

 Līdz 31. maijam Zvejnieku ielas
posmā no ēkas Nr.18 līdz Lapskalna
ielai tiks pārbūvēta ietve. Būvdarbu
laikā transporta kustība organizēta
pa divām sašaurinātām braukšanas
joslām, savukārt vietās, kur slēgta
viena braukšanas josla (posmos līdz
50 metru garumam), divvirzienu
satiksme nodrošināta ar ceļa zīmēm.
Sabiedriskā transporta pieturvieta no
Zvejnieku ielas pārcelta uz Lapskalna
ielu, bet visiem transportlīdzekļiem
aizliegts apstāties un stāvēt posmā
no Šķūņu ielas līdz Kārļa ielai. Gājēju
kustība nodrošināta pa ielas pretējo
pusi, bet vietās, kur nav ietves, gājēju
kustība organizēta pa ceļa nomali vai
brauktuves malu, atdalītu ar vadstatņiem. Zvejnieku ielā pie Lapskalna ielas
organizēta gājēju pāreja, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
 Šonedēļ sākta ielu horizontālā
marķējuma atjaunošana, un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem darbu laikā. Vispirms
tiek veikti garantijas darbi pēdējās
izbūvētajās un atjaunotajās ielās –
Lielajā ielā un Pasta ielas posmā, kur
tika sakārtota seguma virskārta –, bet
līdz Pilsētas svētkiem līnijas un gājēju
pārejas paredzēts atjaunot pilsētas
centrā, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Marķējums un
gājēju pārejas tiks atjaunotas Pasta
ielā, Akadēmijas ielā, Katoļu ielā, Uzvaras ielā, Cukura ielā, Pilssalas ielā,
Satiksmes ielā un citviet pilsētā. Bet
jūnijā darbi turpināsies tranzīta ielās
un pārējās pilsētas ielās, kur tas būs
nepieciešams.
 Uz vairākiem valsts galvenajiem
ceļiem atsevišķos posmos atļautais
braukšanas ātrums palielināts līdz 100
kilometriem stundā, informē «Latvijas
valsts ceļi». Maksimālais braukšanas
ātrums palielināts arī uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Jelgava–Lietuvas
robeža (Meitene) posmā no Rīgas
robežas līdz satiksmes pārvadam uz
Jelgavas apvedceļa (8. – 39,80. km),
izņemot posmus, kur ir spēkā ātruma
ierobežojumi. Pārējos ceļa posmus, kur
palielināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums, var uzzināt mājas lapā
lvceli.lv, sadaļā «Aktualitātes».

Sintija Čepanone
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ATBILDAM

Atdzisušus pelnus
var bērt sadzīves
atkritumu konteineros

Ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

«Kur es īsti dzīvoju –
pilsētā vai ciemā?»

atsevišķi kā dalītie atkritumi netiek
savākti, tādēļ privātmāju iedzīvotājiem
vienīgā iespēja, kā no tiem atbrīvoties,
ja vien malkas pelni netiek izmantoti
dārzkopībā, ir to ievietošana sadzīves
atkritumu konteinerā. «Tiesa, ir ļoti
būtiski, lai pelni nebūtu karsti, pretējā
gadījumā pastāv iespēja, ka karstuma
ietekmē tiks sabojāts atkritumu konteiners,» uzsver A.Grīnfelds, piebilstot,
ka savukārt atdzisušus pelnus nelielos
apjomos droši var ievietot sadzīves
atkritumiem paredzētajā konteinerā.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.302 «Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus»
minētajam krāsns pelni ir atkritumu
Foto: Ivars Veiliņš
Atkritumu apsaimniekošanas uz- veids, tādējādi tie nevar būt pretslīdes
ņēmuma SIA «Jelgavas komunālie materiāls.
Kādai Lāču ielas iedzīvotājai ir pretenzijas pret kaimiņu turētajiem mājputniem un mājlopiem – šādā gadījumā
pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
jāvēršas Pārtikas un veterinārajā dienestā, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas vietu uzraudzību
Grīnfelds skaidro, ka pelni pilsētā
Sagatavoja Sintija Čepanone un kontroli. Savukārt lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas vietas ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā.
«Kur likt pelnus, kas rodas, mājās
kurinot krāsni?» ar šādu jautājumu
redakcijā vērsās Skaidrītes kundze no
Cepļu ielas. Viņa apzinās, ka pelnus
nedrīkst izmantot kā pretslīdes materiālu, ziemā kaisot ietvi gar māju, arī
sadzīves atkritumu konteineros, cik
viņa zina, tos nav vēlams bērt. «Jāatzīst, savu reizi jau to esmu darījusi, bet
ļoti baidos, ka man par šiem pārkāpumiem var piemērot sodu. It sevišķi pēc
tam, kad «Jelgavas Vēstnesī» izlasīju
rakstu par bargajiem sodiem tiem,
kuri būvgružus ber tiem neparedzētās
vietās. Tāpēc labprāt no pelniem atbrīvotos tā, kā to drīkst darīt. Tiesa,
informācijas, kur likt pelnus, man
nav,» saka jelgavniece.

Pateicības

«Pateicoties Dzintrai Aplokai, vācu
valodu mācījāmies ar prieku»
«Liels paldies Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra vācu
valodas pasniedzējai Dzintrai Aplokai par vērtīgajām nodarbībām divu
mēnešu garumā. Viņa mums sniedza
ne tikai priekšzināšanas vācu valodā, bet arī milzīgu dzīvesprieku un
dzīvessparu. Būdami bez jebkādām
priekšzināšanām, vācu valodu A1
līmenī sākām apgūt 7. martā, bet jau
28. aprīlī visi septiņi cilvēki, kuriem šī
iespēja pavērās caur Nodarbinātības
valsts aģentūru, sekmīgi nokārtojām
gala pārbaudījumu, iegūstot dokumentu, kas apliecina mūsu vācu valodas

zināšanas A1 līmenī.
Vācu valodas nodarbībās tikāmies
katru darba dienu, un Dz.Aploka vienmēr bija dzīvespriecīga un smaidīga,
gatava mums sniegt arvien jaunas
zināšanas. Mēs visi ļoti novērtējam
vācu valodas nodarbībās apgūto un
esam pārliecināti, ka iegūtās zināšanas
mums palīdzēs neapjukt situācijās,
kad nāksies saskarties ar vācu valodu.
Arī turpmāk Dz.Aplokai novēlam
izturību un dzīvesprieku!»
Vācu valodas (A1 līmeņa)
kursu dalībnieki

Paldies puišiem par darbu!
«Todien ar dēlu nolēmām sakopt
pilsētas teritoriju, kas piegul mūsu
īpašumam, kad pamanīju četrus pusaudžus, pastaigājoties bezdarbībā. Viens
no viņiem sasita stikla pudeli, un nenoturējos – aizrādīju, ka nav labi tā darīt.
Sameklējām tukšus maisus, un lūdzu
zēnus savākt sasistos stiklus, lai dzīvnieki
kājas nesatraumētu. Puiši savāca stiklus,
stikla pudeles un, redzēdami padarītā
rezultātu, lūdza vēl darbu. Kopā savācām
atkritumus Driksas malā, zēni inspicēja
tuvāko upmalu un secināja, ka tur vēl ir

Savu māti Valdu Freibergu (Alfrēda
meitu), kura dzimusi 1937. – 1939. gadā,
meklē meita Jana Freiberga. Tāpat viņa
būs pateicīga par informāciju, kas attiecas arī uz brāļiem, māsām un pārējiem
radiniekiem.
Radinieci Lidiju Leju, kura dzimusi
1946. gadā un strādājusi pansionātā par
pavāri, meklē Svetlana Špaka (Prūse).
Tēvu Muniru Husainovu (dzimis 1951.
gadā) meklē meita Irina Skorodihina.
«Pēdējo reizi tēvu redzēju Jelgavā, kad
man bija divi gadi,» norāda Irina.
Valeriju Samozvanovu (dzimis 1963.
gadā) meklē radiniece Olga Grigorjeva.

uz Lietuvas šoseju, tieši aiz autobusu nenosaka zonas, kur aizliegts turēt lopus
pieturas,» raksta Lāču ielas iedzīvotāja. un putnus. «Lauksaimniecības dzīvnieku
turēšanas vietas (novietnes) jāreģistrē
Pilsētas ielas, tostarp lasītājas minētajā Lauksaimniecības datu centrā (atļaujā
rajonā, regulāri tiek apsekotas un, izvērtē- tiek norādīti ierobežojumi). Reģistrācijas
jot seguma stāvokli, veikti nepieciešamie kārtība regulēta ar Ministru kabineta nouzturēšanas darbi, skaidro pašvaldības teikumiem Nr.393 «Lauksaimniecības un
iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimnie- akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku
košanas nodaļas vadītājs Imants Auders. un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī
«Grants seguma ielas Aveņciemā regulāri lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas
tiek greiderētas, kā arī nupat veikta Lāču kārtība»,» skaidro viņš. Savukārt novietielas seguma atputekļošana. Savukārt, ņu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas
kas attiecas uz ielas atjaunošanu pēc un veterinārais dienests (PVD). Lai pārkomunikāciju izbūves darbiem, – darbu liecinātos par to, vai apkārtējo māju iedzīveicējam pēc tīklu izbūves jānodrošina votājiem ir atļauts turēt lopus, iedzīvotājai
seguma sakārtošana, un šajā gadījumā ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas PVD.
ielas pēc rakšanas darbiem atjaunotas ar
Jāpiebilst, ka vēstulē minētā informācidrupināto granti,» tā viņš.
ja par atkritumu izgāztuvēm nodota PašKomentējot lasītājas iebildes par cūkām valdības policijai, kas apsekos norādītās
un vistām apkārtējās mājās, Pašvaldības adreses un pārkāpumu gadījumā vainīgās
policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecā- personas sauks pie atbildības.
kais inspektors Sandris Miezis skaidro,
ka Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi
Sagatavoja Sintija Čepanone

Viedoklis

ļoti daudz atkritumu un ka tie var nokļūt
upē, piesārņojot to.
Pēc darba visi kopā uzcepām desiņas
un bijām ļoti gandarīti. Pa vidu – pāris
zvanu no mammām un mierinājumi, ka
viss ir labi un zēni lietderīgi pavada brīvo
laiku. Viens no zēniem, vārdā Ņikita,
izgatavoja plāksni ar uzrakstu un nodeva
to man, lai izlieku upmalā. Gribu pateikt
puišiem paldies! Ticu, ka viņiem būs
griba radīt, nevis sist un lauzt.»
Anna Jesereviča

Pazuduši radi un draugi –
varbūt zini, kur meklēt?
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
internacionālā raidījuma «Gaidi mani»
(«Ždi meņa») brīvprātīgais Mārtiņš
Ziebergs, lūdzot jelgavnieku atbalstu, lai
palīdzētu satikties tuviniekiem, kuri kaut
kādu iemeslu dēļ viens par otru jau ilgus
gadus neko nezina. Ar raidījuma starpniecību tiek meklēti arī cilvēki, kuriem
varētu būt saistība ar Jelgavu. «Pazuduši
radi un draugi – varbūt zini, kur meklēt?»
jelgavnieku palīdzību lūdz M.Ziebergs.

Ar vēstuli «Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās kāda Lāču ielas iedzīvotāja,
atspoguļojot vairākas problēmas, ar
kurām nākas saskarties tā sauktajā
Aveņciemā. «Beidzot gribu uzzināt,
kur es īsti dzīvoju – pilsētā vai ciemā,»
raksta viņa. Kundze norāda, ka ielas
Aveņciemā visu laiku regulāri «uzar».
«Tikko mašīnas piebrauc, tā atkal
uzplēš. Ne jau visiem ir mašīnas, un
ar kājām ielas ir tikpat kā neizejamas.
Dome solīja asfaltēt šīs ieliņas, tiklīdz
tur būs ievilktas visas komunikācijas
(Viktorijas, Aveņu ielu), bet tie jau
tikai kārtējie solījumi... Vēl gribēju
piebilst par dzīvniekiem, ko te mums
tur visapkārt, – cūkas, vistas un tā
tālāk. Bet pārējie iedzīvotāji cīnās ar
žurku bariem. Varbūt ar jūsu palīdzību
var nokārtot, lai dažās mājās ievieš
kaut nelielu kārtību? Viktorijas ielas
galā – kā kādā «svalkā». Otra vieta
atrodas, izbraucot no Savienības ielas

Pēc viņas rīcībā esošās informācijas,
Valerijam ir brālis Igors un sieva Gaļina.
Lai iepazīstinātu ar mazbērniem, savu
tēti Nikolaju Černišovu, kurš dzimis
1956. gadā, meklē meita Irina Černišova.
Savu brālēnu Eduardu Kļaviņu (dzimis 1947. gadā) meklē Jurijs Kamuškovs.
Aleksandru Sandiku meklē mazmeitas
Svetlana Zotova, Jura meita, un Svetlana. «Vecomāt, atsaucies mums!» lūdz
mazmeitas.
Ivanu Čaikovski (Ivana dēlu, dzimis
1913. gadā) vai viņa ģimeni, bērnus,
mazbērnus meklē Larisa Igošina.
Sergejs Popovs, Viktora dēls, meklē
savus radiniekus: Anatoliju Zaharovu
(Konstantīna dēlu) un viņa ģimeni, Genādiju Zaharovu (Konstantīna dēlu) un
viņa ģimeni, kā arī Konstantīna meitu
Lidiju Zaharovu (jaunības uzvārds) ar
ģimeni.
Gan meklētie cilvēki, gan apkārtējie,
kuriem kaut kas zināms par viņiem,
aicināti sazināties ar raidījuma «Gaidi
mani» brīvprātīgo M.Ziebergu pa e-pastu
martins.ziebergs@inbox.lv vai tālruni
29923833.

Mērķtiecīgs darbs Jelgavā romu atbalstam –
labs paraugs gan Latvijas, gan Eiropas līmenī
Starptautiskā pētījumā «Romu
situācija 11 Eiropas Savienības
dalībvalstīs» secināts, ka romu
kopienas situācija ir vissliktākā no viņu tiešā tuvumā
dzīvojošajiem citu tautību
pārstāvjiem, arī Latvijā. Tādēļ
jau pirms vairākiem gadiem
ES dalībvalstīm tika norādīts,
ka nekavējoties jāuzsāk ilgtermiņa procesi starpkultūru
pieeju attīstīšanai dažādās
jomās un ka vietējai politikai
bērnu aizsardzības, bērniem
sniegto pakalpojumu un tiesību uz izglītību veicināšanas
jomā ir izšķiroša nozīme.
Analizējot veiktās darbības Jelgavas
pilsētas pašvaldībā romu integrēšanas
jomā, kas veiktas, sākot no 2004. gada,
var secināt, ka Jelgavas pilsēta ir labākais
piemērs Latvijā. Pēdējos apmēram desmit
gados ir darīts daudz, un galvenais – veiktie pasākumi ir bijuši mērķtiecīgi, secīgi
un rezultatīvi, īpaši izglītības jomā. Veidi,
kā Jelgavā tiek sniegts regulārs atbalsts
romu kopienai, ir dažādi, bet pārsvarā tiek
izmantotas trīs metodes: Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes integrāciju
veicinošu pasākumu organizēšana; pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības
grupas darbība un dažādu projektu, kas
tiek līdzfinansēti no pašvaldības budžeta,
īstenošana. Visvairāk projektu Jelgavā
īstenoti izglītības un starpkultūru sadarbības stiprināšanas jomā – tos pārsvarā
iniciē un realizē nevalstiskās organizācijas. Savukārt pašvaldības institūcijas
īstenojušas projektus sociālajā jomā.

2015. – 2016. gadā biedrība «Izglītības projekti» sadarbībā ar Jelgavas
pašvaldības iestādi «Jelgavas izglītības
pārvalde» un divām nevalstiskajām
organizācijām, kas specializējas romu
integrācijas tematikā (Izglītības iniciatīvu
centrs un «Alternativas»), Jelgavā īstenoja
projektu «Atbalsta sistēmas uzlabošana
romu bērniem un jauniešiem». Aprīlī
šis projekts noslēdzās, un ir apkopoti
galvenie rezultāti un ieguvumi. Kaut arī
integrācijas procesi nenotiek ātri un tos
ir grūti «sajust uz savas ādas» uzreiz,
tomēr ir vērts apzināties, ka tieši cilvēku
attieksme, zināšanas un praktiskā pieredze ir galvenie elementi, kas nodrošina
sabiedrības attīstību un attīsta toleranci.
Tādēļ šajā projektā apzināti tika turpināts
iepriekšējos gados iesāktais un tika veikti
kompleksi pasākumi, lai mazinātu etnisko
grupu, īpaši romu, sociālās un ekonomiskās atšķirības.
Organizējot dažādas aktivitātes (seminārus, praktikumus, starpkultūru pasākumus u.c.), ir sasniegti arī rezultāti: veicināta romu bērnu un jauniešu iekļaušana
izglītībā un sabiedrībā, apmācīti pedagogi,
aktivizēti romu jaunieši, paaugstināts
romu pašnovērtējums un rosināta viņu
pilsoniskā aktivitāte. Lai popularizētu
citās pašvaldībās Jelgavas labo praksi,
tika izveidoti divi videorullīši: viens – par
pašvaldības darbu romu iekļaušanā, otrs
– par romu sievietēm, kas strādā Jelgavas
izglītības iestādēs.
Kā galvenais ilgtspējas nodrošināšanas
rezultāts ir projekta laikā izstrādātais
dokuments, kurā apkopoti stratēģiskie
uzstādījumi un rīcības virzieni integrācijas procesa īstenošanai un romu bērnu

un jauniešu atbalstam Jelgavas pilsētas
pašvaldībā. Šāds dokuments līdz šim
nav bijis nevienai pašvaldībai Latvijā,
tādēļ uzskatāms par inovatīvu. Sākotnēji
ekspertu grupa veica kvalitatīvās pieejas
izpēti ar mērķi apzināt galvenās veiktās
darbības romu kopienas integrācijas jomā
Jelgavas pilsētā un ar uzdevumu analizēt
galvenās vajadzības iekļaujošas izglītības
un sabiedrības attīstībai. Tad uz izpētes
datu bāzes tika izstrādāts materiāls, kas
izmantojams kā pamats romu integrācijas
prioritāšu noteikšanai un darbības plānu
izstrādei, tādējādi nodrošinot jēgpilnu un
efektīvu Jelgavas pilsētas pašvaldības
resursu plānošanu un izmantošanu
atbilstoši ES Padomes ieteikumiem par
efektīviem romu integrācijas pasākumiem
ES dalībvalstīs.
Šis dokuments un Jelgavas darba pieredze un rezultāti tiks prezentēti kā paraugs
arī citām pašvaldībām, kuru teritorijā
dzīvo romi, Kultūras ministrijas Romu
integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvajai padomei un Eiropas pilsētu un
reģionu romu iekļaušanai aliansē.
Ar visiem projekta rezultātiem un
materiāliem var iepazīties biedrības
«Izglītības projekti» mājas lapā. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu
finansē EEZ finanšu instruments un
Latvijas valsts. Projektu līdzfinansē
Jelgavas pašvaldības iestāde «Jelgavas
izglītības pārvalde».
Daiga Zaķe,
Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās
padomes locekle

Ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Jelgavai – septiņi Latvijas
čempioni boksā

Olainē noslēdzies Latvijas boksa čempionāts junioriem (U-17). Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra bokseri tajā izcīnījuši
septiņas zelta medaļas. Kā informē kluba
treneris Aleksandrs Knohs, zelta medaļu
izcīnīja un par valsts čempionu U-17 grupā kļuva Valērijs Kovšs (svara kategorijā
līdz 46 kg), Artūrs Ivanovs (48 kg), Germans Vorobjovs (50 kg), Artēmijs Judins
(66 kg), Daniils Tenčs (70 kg), Edmunds
Lindermanis (75 kg) un Ēriks Balodis (virs
80 kg). Bronzas medaļu svara kategorijā
līdz 57 kg izcīnīja Aleksandrs Smoļuks.

Noslēgusies pilsētas
skolēnu spartakiāde

Noslēgusies Jelgavas pilsētas skolēnu
45. spartakiāde. Sacensības noritēja visu
mācību gadu četrās vecuma grupās. Jaunākajā vecuma grupā uzsvars tika likts uz
dažādām stafešu un vieglatlētikas sacensībām, lai gan netrūka arī komandas sporta
veidu – tautas bumba, futbols zēniem un
basketbols. Vecākajās grupās mači notika
arī florbolā un volejbolā. Kopvērtējumā par
uzvarētājiem 2004. – 2006. gadā dzimušo
grupā kļuva Jelgavas 4. sākumskola, 2002.
– 2003. gadā dzimušo grupā triumfēja
Jelgavas 4. vidusskola, 2000. – 2001. gadā
dzimušo grupā – Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolēni, bet 1996. – 1999. gadā dzimušo
grupā uzvaru svinēja Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas sportisti.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Zināmi Jelgavas volejbola
komandu spēļu laiki

Zināmi Latvijas IV olimpiādes atlases
turnīru volejbolā sievietēm un vīriešiem
spēļu laiki. Jelgavas sieviešu volejbola
komandas pamatu veidos «Jelgava/LU»
kluba spēlētājas, treneris būs Jānis Leitis.
Par ceļazīmi jelgavnieces cīnīsies piecās
spēlēs: 20. maijā pulksten 18 pret Kandavu, 21. maijā pulksten 13 pret Kuldīgu,
21. maijā pulksten 19 pret Bausku, 22.
maijā pulksten 12 pret Rīgu un 22. maijā
pulksten 14 pret Liepāju. Spēles notiks
Jelgavas Sporta hallē. Vīriešu komandas
spēļu kalendārs: 20. maijā pulksten 18
pret Bausku (Ozolnieku Sporta centrā),
21. maijā pulksten 10 pret Madonu
(ZOC) un 22. maijā pulksten 14 pret
Ozolnieku novadu (ZOC).

Jelgavniekiem un BK «Valka/
Valga» sezona noslēgusies

Jelgavnieki Edgars Krūmiņš un Jēkabs Rozītis
(attēlā) noslēguši basketbola sezonu «Valka/
Valga» rindās. Latvijas
čempionātā klubs 20
spēlēs izcīnīja 11 uzvaras, iekļūstot izslēgšanas
turnīrā, kurā trīs spēlēs
piekāpās šī brīža Latvijas čempioniem – Rīgas «VEF». Igaunijas čempionātā 32 spēlēs
tika izcīnītas 10 uzvaras un piedzīvoti 22
zaudējumi, izslēgšanas turnīrā klubs trīs
mačos piekāpās BC «Kalev/Cramo» vienībai. Pārspēlēs par palikšanu augstākajā
divīzijā «Valka/Valga» divās spēlēs uzvarēja
BK «Paide Viking Window» komandu.

Ziemeļeiropas spēcīgākās jaunās
basketbolistes tiksies Jelgavā
 Ģirts Pommers

No 20. līdz 22. maijam Jelgavas Sporta hallē norisināsies Eiropas Jaunatnes
basketbola līgas finālsacensības U-19 (1997. – 1996.
dzimšanas gads) meiteņu grupā. Starp četrām
spēcīgākajām komandām
iekļuvušas Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
trenera Harija Zelča trenētās meitenes. Līdztekus
jelgavniecēm par medaļām
cīnīsies Zviedrijas klubs
BG «Lulea», Somijas «Helmi Basket» un «Valmiera
BSS» meitenes, kas turnīrā
startēs basketbola skolas
«Rīdzene» vietā. Skatītājiem
ieeja spēlēs būs bez maksas.
Eiropas Jaunatnes basketbola līga
ir dibināta 1998. gadā, un šobrīd to
var uzskatīt par vienu no kontinenta
spēcīgākajām jauniešu basketbola
līgām. Šobrīd tajā piedalās basketbola komandas no 26 valstīm. U-19
meiteņu grupā cīņu par godalgām
pamatturnīrā uzsāka sešas komandas:
basketbola skola «Rīdzene», Somijas
klubs «Helmi Basket», Zviedrijas BG
«Lulea», Nīderlandes FSG «Yellow
Blizzards», «Valmieras BS» un jelgavnieces – «Jelgava SS». Finālturnīrā,
kas norisināsies Jelgavā, piedalīsies
trīs spēcīgākās vienības un Valmieras
meitenes – viņas sacensībās aizstās
«Rīdzenes» basketbolistes, kuras
nespēja nokomplektēt komandu, jo

Foto: Ivars Veiliņš

Sacensību kalendārs
• 20. maijā pulksten 16:BG «Lulea» – «Helmi Basket»
• 20. maijā pulksten 17.30: «Valmieras BSS» – «Jelgava»
• 21. maijā pulksten 11: «Helmi Basket» – «Jelgava»
• 21. maijā pulksten 12.30: BG «Lulea» – «Valmieras BS»
• 21. maijā pulksten 17: «Valmieras BS» – «Helmi Basket»
• 21. maijā pulksten 18.30: «Jelgava» – BG «Lulea»
• 22. maijā pulksten 13: spēle par trešo vietu
• 22. maijā pulksten 15: spēle par pirmo vietu

vairākas spēlētājas šobrīd ir aizņemtas
Latvijas junioru izlasē.
«Sportiskais līmenis šajā turnīrā
ir ļoti augsts. Nīderlandes komanda
faktiski ir šīs valsts izlases bāzes klubs,
bet Zviedrijas BG «Lulea» startē Eiropas spēcīgākajā sieviešu līgā, tādēļ
arī šī kluba meiteņu komandai tiek
radīti maksimāli profesionāli apstākļi.
Somijas komanda nedaudz atšķiras no
pārējām, jo tajā spēlē augumā raženas
un fiziski ļoti spēcīgas meitenes. Tāpat
turnīrā startē trīs meiteņu komandas
no Latvijas,» rezumē jelgavnieču treneris H.Zelčs.
Viņš lēš, ka šī varētu būt pirmā
reize Jelgavas basketbola vēsturē, kad
pilsētā tiek organizēts šāda līmeņa
jauniešu turnīrs: «Cik man zināms,
šādi turnīri Jelgavā nav organizēti,
tādēļ, protams, tas ir liels izaicinā-

jums. Mūsu viesi nakšņos LLU dienesta viesnīcā, līdz ar to meitenēm
nebūs jāmēro garš un nogurdinošs
ceļš līdz spēļu vietai un atpakaļ. Turnīra organizēšanai izdevies piesaistīt
sponsorus, tādēļ domāju, ka viss tiks
izdarīts augstākajā līmenī.» Jāiebilst,
ka lielāko daļu organizatorisko darbu
veic pats treneris.
No Jelgavas meitenēm šajā turnīrā
var gaidīt sportiskus panākumus, jo
viņas jau vairākus gadus šajā vecuma
grupā ir vienas no spēcīgākajām Latvijā, iegūstot čempiona titulu pērn
un gadu iepriekš, bet šogad Latvijas
Jaunatnes basketbola līgā nācās samierināties ar zaudējumu ceturtdaļfinālā. «Es būšu apmierināts, ja mēs
šajā turnīrā iegūsim medaļas, taču
uzskatu, ka mūsu spēkos ir pacīnīties
par pirmo vietu. Visas meitenes ir

veselas un labi patrenējušās,» atklāj
H.Zelčs, piebilstot, ka sastāvā pēc gadu
ilgas rehabilitācijas ceļgala traumas
dēļ atgriezusies viena no vadošajām
spēlētājām – Ronda Ozoliņa.
Interesanti, ka H.Zelča trenētajā
komandā lielākā daļa meiteņu ir
pat divus gadus jaunākas (dzimušas
1999. gadā) nekā pretinieces, taču
tas neliedz laukumā demonstrēt
kvalitatīvu basketbolu. «Mēs apzināti
spēlējam pret vecākām meitenēm, lai
celtu komandas meistarību. Vairākas
no manām audzēknēm ir Latvijas
U-17 izlases kandidātu vidū, kas vien
ir ļoti atzīstams rādītājs,» tā treneris.
Latvijas Basketbola savienības publicētajā U-17 meiteņu izlases kandidātu
sarakstā dalībai pasaules čempionātā,
kas no 22. jūnija līdz 2. jūlijam notiks
Spānijas pilsētā Saragosā, šobrīd
iekļautas četras jelgavnieces: Sindija
Smirnova, Diāna Dude, Katrīna Kārkle un Janeta Rozentāle.
Eiropas Jaunatnes basketbola līgas
U-19 meiteņu finālsacensībās katra
komanda izspēlēs apļa turnīru, pēc
kura pirmo divu vietu ieguvējas cīnīsies par zelta medaļām, bet trešajā
un ceturtajā vietā esošās komandas
noskaidros bronzas godalgu likteni.

FK «Jelgava» pārtrauc sadarbību ar treneri Astafjevu
 Ģirts Pommers

17. maijā kļuva zināms, ka
pēc paša vēlēšanās darbu
futbola klubā «Jelgava»
beidza komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs, kura vadībā klubs
izcīnīja Latvijas futbola
Virslīgas bronzas medaļas
(2014. gadā), Latvijas kausu (2015. gadā) un ļoti veiksmīgi startēja UEFA Eiropas
līgas kvalifikācijas 1. kārtā,
divreiz cīnoties neizšķirti ar
Lovečas «Litex», kā arī izcīnot uzvaru un piedzīvojot
zaudējumu pret Skopjes
«Rabotņički» komandu.
FK «Jelgava» šo sezonu Virslīgā
iesācis neveiksmīgi – pēc astoņām
aizvadītām kārtām jelgavnieki ar
izcīnītiem septiņiem punktiem astoņu komandu konkurencē ierindojas
pirmspēdējā vietā, no līderiem – FK
«Ventspils» – atpaliekot par 11 punktiem. Pēdējā Virslīgas mačā V.Astafje-

va vadībā jelgavnieki piedzīvoja zaudējumu pret «RFS» futbolistiem – 0:1.
«Tas ir ļoti skumjš brīdis klubam,
ņemot vērā to, kas kopā divu gadu
laikā sasniegts. Vitālijs ar savu darbu
no pirmās līdz pēdējai dienai mums
iemācīja to, kas ir profesionālais
futbols. Vēlam trenerim veiksmi
turpmākajā karjerā un ticam, ka tiks
izcīnītas vēl daudzas trofejas. Klubs
šajā brīdī pilnībā koncentrējas gaidāmajam Latvijas kausa izcīņas finālam
svētdien Slokā. Komandu tam gatavo
galvenā trenera vietas izpildītājs
Dāvis Caune ar palīgiem Andreju
Piedelu un Dmitriju Kalašņikovu,» tā
FK «Jelgava» direktors Jānis Vuguls.
Jelgavnieki 22. maijā Slokā aizvadīs Latvijas kausa izcīņas finālmaču,
kurā tiksies ar FK «Spartaks» vienību. Uz šo spēli tiks organizēti bezmaksas fanu autobusi. Lai pieteiktos
uz vietu kādā no fanu autobusiem,
kas no Zemgales Olimpiskā centra 22.
maijā izbrauks pulksten 14.30 un pēc
spēles nogādās fanus atpakaļ Jelgavā,
jāsūta pieteikums pa e-pastu ikrivina.
fkjelgava@gmail.com (norādot savu

vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un
e-pastu). Pieteikties var līdz 20. maija
pēcpusdienai.
Jau zināms, ka FK «Jelgava»
faniem un atbalstītājiem Slokas stadionā ir ierādīts tribīņu A sektors,
kurā biļete maksā 5 eiro (pārējiem
skatītājiem – 10 eiro). Lai nopirktu
FK «Jelgava» fanu biļeti, iegādāšanās
brīdī ir jānosauc vai jāievada speciāls
kods, kuru var iegūt, atminot mīklu,
kas publicēta kluba mājas lapā www.
fkjelgava.lv.

Meklē darbu
Elektromontieris. T.26998884.
Sarga vai dežuranta darbu autostāvvietā.
T.20516751.
Vīrietis (56 gadi) meklē darbu. Varu aprūpēt vecu cilvēku. Vēlams ar dzīvošanu uz
vietas. T.24850341.
Vīrietis meklē dabu. Var būt vienas dienas darbs. T.26990895.

Pērk
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas iela 57a. T.29718434
Dzintara izstrādājumus, porcelāna figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus. Raiņa
iela 23. T.26652388.
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ražojošu iekoptu augļu dārzu ar pagaidu
mājiņu. Ir siltumnīcas, augļu koki, ogulāji.
Ūdens no akas. Indiv. elektrības pieslēgums. Iespējama būvniecība. T.26048210
Mazlietotus ledusskapjus, veļas mašīnas (no
40 līdz 160 EUR). Garantija – 1 gads. Liela
izvēle. Gāzes un elektro plītis, televizorus,
dekoderus, monitorus, datorus, mūzikas
centrus u.c. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057.
Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103.
Smilti, melnzemi, granti. T.27650077.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Vasarnīcu Sieramuižā. T.29558600

Vēlas īrēt
Māju Jelgavā vai tās apkārtnē. T.29514182.

Dažādi
Zemes frēzēšana. T.26041297.
«Ormaņi» Tīreļos piedāvā izjādes ar zirgiem un ponijiem. T.28677844
SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176
Pļauju zāli. T.25994203.
Pļaujam zāli. Griežam un formējam dzīvžogus. T.28268088.
Skursteņu, krāšņu, sildmūrīšu tīrīšana,
mūrēšana, remonts. T.27073304.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Juristu birojs OFERENTS – komersantu,
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls
uz EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo īpašumu; palīdzība tiesvedībā. Pasta 45 – 4,
Jelgava. T.63021005, 29274771.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz noslēgt
līgumu – īre, pirkums; nodibināt uzņēmumu. Raiņa 14. T.29179847
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
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

Pēc Vitālija Astafjeva aiziešanas
par FK «Jelgava» galvenā trenera
vietas izpildītāju uz nezināmu
laiku iecelts Dāvis Caune, kuram
palīdzēs Andrejs Piedels un Dmitrijs Kalašņikovs.
Foto: no JV arhīva

Sporta pasākumi
20. maijā pulksten 11 – LOK projekta
«Sporto visa klase» finālsacensības (ZOC).
25. maijā pulksten 16 – U.Samsona
piemiņas balva vieglatlētikā (ZOC).
26. – 27. maijā pulksten 16.15 –
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Jelgavas čempionāts peldēšanā (LLU
Sporta namā).
28. maijā pulksten 10 – Jelgavas
Sporta servisa centra kauss krosmintonā
(Sporta hallē).

ANDRIS DIETLAVS (1948. g.)
ILMĀRS DŪMS (1928. g.)
MALVĪNE ARBIDĀNE (1928. g.)
BROŅISLAVS MAĻAVKO (1935. g.)
VJAČESLAVS ŽILINSKIS (1946. g.)
MILLI BELOUSOVA (1937. g.)
OĻEGS HOLOMEJEVS (1952. g.)
JURIS ŠVARCBAHS (1944. g.)
VIJA HOFMANE (1942. g.).
Izvadīšana 20.05. plkst.16 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
INĀRA ZAĻIVSKA (1945. g.).
Izvadīšana 20.05. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
IRMA KEZIKA (1925. g.).
Izvadīšana 20.05. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2229.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ketija Forde. Dāvātie gadi». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 73. un 74.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2229.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi».* 1.daļa.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.45 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 71. un 72.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 570.sērija.
11.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «LBL 1.finālspēle».*
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 571.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.05 «Pārmantotās tradīcijas. Meksika». Dok.filma. 3.sērija.
20.05 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 6.sērija.
21.00 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.00 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
23.00 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.40 «Austrumu Karību salu dārgumi». Dokumentāla filma.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 102.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 34.sērija.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 32.sērija.
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «SašaTaņa». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 194.sērija.
11.35 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 195.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 8.sērija.
13.05 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
16.25 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 15.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Viņas melo labāk 4».
Latvijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 8.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 194.sērija.
1.30 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 195.sērija.
1.55 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 24. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2230.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība». Melodrāma (ar subt.).
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*

13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.15 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 75. un 76.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2230.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Dzejniece Inese Zandere.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pēdējā lūgšana? Kristieši Tuvajos
Austrumos». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Istabenes dienasgrāmata». Francijas drāma. 2015.g.
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Brīnumskaistule». Vācijas pasaku filma. 2014.g.
8.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 73. un 74.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 571.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 6.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «LBL 2.finālspēle».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 572.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.30 «LBL 3.finālspēle».
21.40 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 7.sērija.
22.35 «Selfridžs 4». Seriāls. 8.sērija.
23.30 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 8.sērija.
0.25 «Mafijas klans 5». Seriāls. 8.sērija.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 128.sērija.
11.45 «Neprātīga mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 103.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūžīgais pavasaris». Vācijas romantiska komēdija.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
1.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 14.sērija.
1.40 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
2.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
3.15 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.05 «SašaTaņa». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 15.sērija.
10.05 «Bulta 2». Seriāls. 15.sērija.
11.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 196. un 197.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 9.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 3. un 4.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 1.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 16.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 4». ASV Seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.10 «Papucīši». Seriāls. 6. un 7.sērija.
1.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 196. un 197.sērija.
1.55 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 2.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 25. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2231.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 89.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 77. un 78.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2231.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekvadora».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.

TV PROGRAMMA
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 75. un 76.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 572.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 7.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 573.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.30 «LBL 4.finālspēle».
21.40 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 8.sērija.
22.35 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 10.sērija.
23.10 «Pārmantotās tradīcijas. Meksika». Dok.filma. 3.sērija.
0.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 129.sērija.
11.45 «Mūžīgais pavasaris». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 104.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
22.10 «Īstenā drošsirdība». ASV vesterns. 2010.g.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 4». Seriāls. 1.sērija.
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.05 «SašaTaņa». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 16.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 19.sērija.
11.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 198. un 199.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 10.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 5. un 6.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 17.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 1.sērija.
0.35 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 198. un 199.sērija.
1.30 «Jāvārds kāzu kleitai». Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
2.15 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 3.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 26. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2232.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 90.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 79. un 80.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 89.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2232.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.20 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
LTV videofilma.
0.40 «Pēdējā lūgšana? Kristieši Tuvajos Austrumos».
Dokumentāla filma.
1.40 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 77. un 78.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 573.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 10.sērija.
13.15 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

Ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 574.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
20.05 «Austrālija: ceļojums laikā. Lielā sala». 4.sērija.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Lielā pārcelšanās». Dokumentāla filma.
23.25 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 10.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Divdesmit dabas šedevri». Dok.seriāls (ar subt.).
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 130.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Ledus sirds». Romantiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.10 «Latvijas faili. ImKa». Latvijas dokumentāla filma.
23.05 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 19.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
2.05 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
5.50 «Kāsla metode 5». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.05 «SašaTaņa». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 17.sērija.
10.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 200. un 201.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 11.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 7. un 8.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 3.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 18.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
22.00 «Mehāniķis». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.30 «Jāvārds kāzu kleitai». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 4.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 27. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 12.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 91.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 2.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 81. un 82.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 90.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Saulessvece». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1986.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 «Skutelis ir studijā».*
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.40 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
1.40 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 2.sērija.
2.30 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 4.sērija.
3.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 6.sērija.

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
9.30 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 79. un 80.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 574.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Purmale.
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Aculiecinieks».*
19.30 «LBL 5.finālspēle».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Operas rašanās».
Dokumentālu filmu cikls.
22.35 «Mona». Latvijas drāma. 2012.g.
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Austrālija: ceļojums laikā. Lielā sala». 4.sērija.

2.10 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 131.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Viltus mūķene». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 4.sērija.
22.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
1.45 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
5.50 «Kāsla metode 6». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.05 «SašaTaņa». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 18.sērija.
10.05 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 8.sērija.
11.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 202. un 203.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 12.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 9. un 10.sērija.
15.25 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 6.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 19.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Šopaholiķes atzīšanās». ASV komēdija. 2009.g.
23.10 «Ņem mani līdzi». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.10 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
2.50 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 28. maijs
LTV1
5.05 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
5.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Fredijs Varžurīma». Dānijas animācijas filma. 2011.g.
12.05 «Tautas deju ansambļa «Zelta sietiņš» 55 gadu jubilejas koncerts».*
14.30 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.45 «Elpojiet dziļi! Filmas arheoloģija».*
15.50 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
16.55 TV PIRMIZRĀDE. «Viens gads aļņa dzīvē». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Latvijas komiska drāma. 2010.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Koncertuzvedums «Dzejnieks un nāra»».
0.30 «Mona». Latvijas drāma. 2012.g.
2.10 «Latvija izdzied un izdejo Eiropu. Eiropas dienai veltīts
svētku koncerts».*
3.45 «Pēdējā tempļa hronikas». Dokumentāla filma.
4.45 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 9.sērija.
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Province».* (ar subt.).
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.45 «Aculiecinieks».*
11.00 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
11.30 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.20 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.45 «Anekdošu šovs 2».*
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.05 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Jaunzēlande.
19.15 «Futbola algoritms».*
19.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.45 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.40 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.25 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
1.10 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
3.25 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
4.59 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 10.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 2.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
11.05 «Jūrmalas Kūrorta svētki 2016».
11.20 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
13.00 «Jūrmalas Kūrorta svētki 2016».
14.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
15.15 «Jūrmalas Kūrorta svētki 2016».
15.30 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
17.00 «Jūrmalas Kūrorta svētki 2016».
17.15 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 8.sērija. Turpinājums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 8.sērija. Turpinājums.
18.05 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 4. un 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Mans bērns var!?» TV šovs.
22.10 «Lielās kāzas». ASV komēdija. 2013.g.
0.00 «Eda realitātes šovs». ASV komēdija. 1999.g.
2.00 «Meitene, kas spēlējās ar uguni». Krimināltrilleris. 1.sērija.
3.30 «Galileo 2».
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 200. un 201.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.20 TIEŠRAIDE. «ZZ festivāls».
11.35 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
13.40 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 8.sērija.
14.50 «Vienības mamma». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
16.35 TIEŠRAIDE. «ZZ festivāls».
16.50 «Šopaholiķes atzīšanās». ASV komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Nejaukais Es». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.35 «Nacionālie dārgumi. Noslēpumu grāmata».
ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
0.10 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
2.05 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
3.45 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
4.05 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 6.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.55 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sofijas Greisas un Rozijas karaliskais
piedzīvojums». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2014.g.

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Mācies sev izdevīgā laikā un vietā!
Uzņemšana 2016./2017. m.g.
• Uzņemšana no 1. līdz 12. klasei sākas piektdien, 13. maijā, no pulksten 9 līdz 19.
• Tev ir iespēja mācīties klātienē, neklātienē, pēc individuāla plāna, arī sestdienās.

Bezmaksas tālmācība

• 20. maijā no pulksten 16 līdz 19 uzzināsi, kā notiek apmācība skolā, ja plāno strādāt
vai dzīvot ārzemēs.
• Stundu laikā tavu bērnu pieskatīs auklīte.
Skolotāju ielā 8, Jelgavā,
tālrunis 63021897, www.jvmv.lv, e-pasts vvsk@izglitiba.jelgava.lv

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»

JPPI «Jelgavas reģionālais
tūrisma centrs»

aicina uz sadarbību gidus

ekskursiju vadīšanai pa Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, Jelgavu, Jelgavas novadu un
Ozolnieku novadu lietuviešu valodā.
Pieteikšanās un vairāk informācijas – pa tālruni
63005448 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

«K.Ustupa
autoskola» aicina
uz «Bīstamo kravu
pārvadājumu»
kursiem (ADR) Jelgavā.

5.15 «Ciemos». TV spēle.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Amerika no putna lidojuma:
Pārsteidzošie galamērķi». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojuma kopsavilkums».
Pārraide no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 9.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 4». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Mīla Ņujorkā».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Dāmu mīlulis».
Lielbritānijas un Itālijas romantiska drāma. 2012.g.
23.20 «Viens gads aļņa dzīvē». Dokumentāla filma.
0.25 «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Latvijas komiska drāma.
2.00 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
4.05 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Lietuvas studentu koncerts.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

Nodarbību sākums
2016.gada 23.maijā plkst.10.00.
Tālr.63022277 Mob.tālr.26656604

5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Karamba!» Humora raidījums.
10.55 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.50 «Mans bērns var!?» TV šovs.
13.45 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 38.–40.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 3». Seriāls. 33. un 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Lielais «Labestības dienas» koncerts».
23.00 «Elizabete». Lielbritānijas drāma. 1998.g.
1.15 «Rozamunde Pilčere. Viltus mūķene». Romantiska drāma.
2.45 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 33.sērija.
3.25 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 11.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 202. un 203.sērija.

(reģ.Nr.43603022128)

piedāvā darbu vecākajam(-ai)
maiņas meistaram(-ei)/tehniķim(-ei).
Darba vieta – šķirošanas stacija un poligons
«Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas novads.
Pieteikties, sūtot savu CV pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Tālrunis 63007719.
Biedrība «Centrs «Elizabete»» (reģ.Nr.50008032881)

piedāvā darbu audzinātājai(-am)
bērnu aprūpes centrā.

Jābūt 1. līmeņa augstākajai izglītībai.
Darbs maiņās – divas dienas no plkst.9 līdz 21, divas
dienas brīvas, slīdošs grafiks. Jāstrādā ar visu vecumu
bērniem un darbā jāievēro kristīgās ētikas normas.
Gaidām jūsu CV, motivācijas vēstuli un
atsauksmi pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija» pārdod izsolē
kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
transportlīdzeklis «VW CADDY»; izlaiduma gads – 2007.; nosacīta cena – 1150.00 EUR (viens tūkstotis simts
piecdesmit euro un 00 centi); Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, darba dienās (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14, pusdienu pārtraukums – no plkst.12 līdz 13) vai
elektroniski Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazais ceļš 3, Jelgava, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Jāni
Matulēnu, tālrunis +371 29690779.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, līdz 2016. gada 7. jūnija plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (115.00 EUR (viens simts piecpadsmit euro un 00 centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu
Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs: pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija», AS «SEB
banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas «VW CADDY» nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2016. gada 7. jūnijā plkst.10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3,
Jelgavā, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

LTV7

LNT
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12.50 «Nacionālie dārgumi. Noslēpumu grāmata».
ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
15.25 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.00 «Nejaukais Es». ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
22.10 «Sliktā kompānija». ASV spriedzes filma. 2002.g.
0.35 «Mēs bijām kareivji». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
3.05 «Mehāniķis». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
4.30 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.

Svētdiena, 29. maijs
LTV1

5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Fredijs Varžurīma». Dānijas animācijas filma. 2011.g.
13.55 «Rozamunde Pilčere. Atslēga uz sirdi». Melodrāma. 2014.g.
15.35 «Tās tik ir operas! Operas rašanās». Dok.filmu cikls.
16.30 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.00 «LBL 6.finālspēle».
19.20 «Mona un viņas bērns». Vācijas drāma. 2014.g.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 9.sērija.
22.00 «Ceļā uz karu». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.55 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.50 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
LTV videofilma.
3.45 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ej projām, ledutiņu,
Lai zalīte zaļojās,
Lai zalīte zaļojās,
Lai kumeliņi barojās.

Es Dieviņu pieminēju
I rītā, vakarā;
Še ceļos, še guļos
Zem Dieviņa kājiņām.

PAVASARA UZŅEMŠANA
Aicinām uzsākt mācības un apgūt profesiju
Pirtnieks un Pirts Meistars
akreditētā profesionālās izglītības iestādē
Jaunas grupas tiek uzņemtas:
Jelgavā
Vairāk informāciju var iegūt:
info@pirtsskola.lv • mara@pirtsskola.lv
Tel. 25447393, 26335578
Šam bij vārdi, tam bij vārdi,
Man patiesu stipri vārdi:
Dūru mietu Daugavā,
Apturēju ūdentiņu

Ielūkojies: www.pirtsskola.lv

•

Seko mums Twitter: @PirtsSkola

•

Spied “Like”: Pirts Skola | Facebook
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Pilsētas svētkos pa
gabaliņam saliksim Jelgavu

 Egija Grošteine

«Mēs, iestāde «Kultūra», kā
svētku organizatori vēlamies,
lai jelgavnieki sajūt, ka katrs
ir daļiņa no Jelgavas, katrs
pilsētas iedzīvotājs ar savām
pozitīvajām emocijām un
dalību pasākumos reizē ir
arī svētku veidotāji,» aicinot
jelgavniekus būt aktīviem un
visiem kopā kā lielai ģimenei
atzīmēt Pilsētas svētkus, uzsver iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics un
viņa vietniece Inta Englande.
Šogad svētki norisināsies no
27. līdz 29. maijam, un aktivitāšu moto ir «Pa gabaliņam
Jelgavu lieku».
Kā lielākā Pilsētas svētku odziņa šogad
paredzēts 3D multimediāls šovs «… kādu
nakti pilsētā ienāca mežs!» jeb gaismu un
video projekciju performances uz kokiem,
ko Pasta salā varēs vērot piektdienas un
sestdienas vakarā. Šova režisors Jānis
Elsts atklāj, ka projekta stāsts veidots, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa «Zaļās pasakas» un tās motīviem. Proti,
pilsētā ienāk mežs, kura koki prot runāt.
Multimediālais šovs veidots kā 40 minūšu
gara animācija par pieciem abstraktiem
tēliem – meža gariem. Šova laikā Pasta
salas koki atdzīvosies, tādējādi parādot,
cik Latvija ir skaista, un sacīs novēlējumus
pilsētai.

Gājiens un divas balles
Hercoga Jēkaba laukumā

Svētkus tradicionāli atklās svinīgais
gājiens, kas paredzēts piektdien, 27.
maijā, pulksten 18. Tajā, pārstāvot dažādas iestādes, uzņēmumus, organizācijas
un interešu grupas, aicināts piedalīties
ikviens jelgavnieks, apliecinot, cik vienoti
ir Jelgavas iedzīvotāji. Šogad ne tikai visu
Pilsētas svētku, bet arī gājiena moto ir
«Pa gabaliņam Jelgavu lieku». Gājiena
dalībnieku pulcēšanās paredzēta Pulkveža Oskara Kalpaka un Svētes ielā.
Gājiens vedīs pa Lielo ielu, Uzvaras ielu
un Krišjāņa Barona ielu. Tam iepriekš
nav jāpiesakās.
Pēc gājiena svētku atklāšanas stafeti
Hercoga Jēkaba laukumā pārņems mūziķi, kuri jelgavniekiem dāvās koncertu
«Ceriņu laikā». Tajā uzstāsies dziedošais
aktieris Andris Bērziņš ar programmu
«Bērziņa balzams», «Laimas muzykanti»,
«6. jūdze», «Mākoņstūmēji» un dīdžejs
Roberts Lejasmeijers. Savukārt jaunieši
aicināti svētkus ieskandināt Pasta salā,
kur varēs doties muzikālā ceļojumā no
funk, soul, jazz līdz hip-hop un disco noskaņām ar DJ Brotha D, DJ Janiz, grupu
«Laika Suns» un «Augša».

Jāpiebilst, ka arī Pilsētas svētku otrajā
dienā, 28. maijā, Hercoga Jēkaba laukumā
paredzēta Latvijā zināmu mūziķu uzstāšanās. Koncertprogrammā «Starp diviem
tiltiem» jelgavniekus priecēs Fēlikss Ķiģelis, grupa «Credo» un Ivars Pētersons
ar grupu, bet vakaru noslēgs dejas ar DJ
JAX. Savukārt Pasta salā jau otro gadu
skanēs džeza mūzikas koncerts, kurā
muzicēs Jelgavas bigbends un draugi.

Radošie jelgavnieki

Moto «Pa gabaliņam Jelgavu lieku»,
kas caurvīs visas Pilsētas svētku aktivitātes, aizgūts no 4. sākumskolas 5. klases
skolnieces Samantas Gindras dzejoļa «Jelgavas mozaīka» rindām. Pērn novembrī
ar šādu nosaukumu pirmatskaņojumu
piedzīvoja Gundara Caunes un Ulda
Timmas veidotais koncertuzvedums. Tas
tika pasniegts kā dāvana Jelgavai 750.
dzimšanas dienā, un nu koncertuzvedums
«Pa gabaliņam Jelgavu lieku» atkal dosies
pie skatītājiem. Tiesa, šoreiz programmā
ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas,
tomēr pamatdoma palikusi nemainīga –
demonstrēt skatītājiem, cik daudz radošu
cilvēku ir saistīti ar Jelgavu, cik daudz ir
tādu, ar kuriem mēs, jelgavnieki, varam
lepoties. Koncertuzvedums arī šoreiz
ļaus sajust pilsētu caur jelgavnieku izdziedātām un komponētām dziesmām,
izdejotām dejām un sarakstītām dzejas
rindām, jo tieši cilvēki ir tie, kas veido savu
pilsētu, stāsta G.Caune. To, cik talantīgi
cilvēki ir Jelgavā, koncertā parādīs «TirkizBand», Jānis Kurševs, Žoržs Siksna,
Vilnis Dumpis, Līva Dumpe, Endijs
Rožkalns, Jelgavas popkoris, popgrupa
«Noslēpums», popgrupa «Lai skan», koris
«Spīgo», tautas deju ansamblis «Lielupe»,
bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja
zirdziņš» un pavadošā grupa Edgara Jasa
vadībā. Biļešu cena – 3 – 5 eiro.

Amatu diena un ekskursijas

Tradicionāla Pilsētas svētku aktivitāte
ir Amatu dienas gadatirgus, bez kura
neiztiks arī šogad. Sestdien, 28. maijā,
Hercoga Jēkaba laukumā pulcēsies
vairāk nekā 200 tirgotāju. Būtiski, ka
šogad tirdziņā amatnieki ne tikai piedāvās iegādāties savus darinājumus, bet
arī demonstrēs savas amatu prasmes,
piedāvājot tās apgūt interesentiem. Būs
iespēja redzēt, piemēram, kā pudelēs
tiek pildīts mājas vīns, kā top koka
intarsijas darbi, piparkūku apgleznošanu,
rotaļlietu šūšanu, gredzena pastiepšanu
un samazināšanu, pērļu rotu un citu
rotaslietu tapšanu, kulonu kalšanu. Protams, neiztikt arī bez degustācijām un
citām aktivitātēm.
Kā ierasts, arī šogad Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs Pilsētas svētkos
jelgavniekus aicinās doties ekskursijās.
Piedāvājumā ir divas bezmaksas ekskur-

sijas – «Jelgavas pils stāsti un noslēpumi»
un «Jelgava 94». Tūrisma centra sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Strazdiņa
stāsta, ka ekskursijas «Jelgavas pils stāsti
un noslēpumi» laikā būs iespēja iepazīt
Baltijas baroka pērles – Jelgavas pils – piedāvājumu tūristiem. Gida pavadībā varēs
izstaigāt pils telpu un koridoru labirintus,
satikt princesi Doroteju, ar kuru kopā tiks
rakstītas mīlestības vēstules, bet, baudot
karsto šokolādi, varēs dzirdēt stāstus par
laikiem, kad Kurzemē un Zemgalē valdīja
hercogiste. Bet par maksu papildus varēs
apmeklēt hercogu kapenes. Savukārt
ekskursija «Jelgava 94» tiek organizēta
sadarbībā ar Jelgavas Jauno teātri, kura
iestudētā izrāde un arī šī ekskursija veidota pēc Jāņa Joņeva romāna «Jelgava 94»
motīviem. Ekskursija ļaus atgriezties vairāk nekā 20 gadu senā pagātnē un sajust,
kāda bija Jelgava tā laika pusaudžu acīm.
Teātra aktieru pavadībā varēs izstaigāt
vietas, kas aprakstītas romānā, klausīties
autentisko mūziku, dzirdēt stāstus, kas
minēti romānā, kā arī sagaidāmi citi teatrāli, interaktīvi un muzikāli pārsteigumi.
Jāpiebilst, ka ekskursijām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.

Laikmetīgā deja un motošovs

Vēl viena Pilsētas svētku odziņa būs
laikmetīgās dejas izrāde «Ārā», kas notiks
deju centra «Cukurfabrika» teritorijā
brīvā dabā piektdienas, 27. maija, vakarā.
Izrāde tapusi, iedvesmojoties no Henrika
Ibsena lugas «Brands» tēmām. Tiesa,
izrāde neseko lugas sižetam, bet par vienu
no būtiskākajiem jautājumiem gan izrādē,
gan tās radīšanas procesā kļuvis «Branda»
moto: «Tiks piedots – ja tu neiespēji, bet
mūžam ne – ja negribēji», pētot mūsdienu
cilvēka spēju iziet ārpus ierastās komforta
zonas augstāku mērķu vārdā. Izrādē
piedalīsies Juris Kaukulis un Kaspars
Tobis no grupas «Dzelzs vilks» un Latvijas
Kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas
horeogrāfijas studenti. Jāpiebilst, ka šī
Pilsētas svētku aktivitāte ir par maksu.
Biļešu cena – 3 eiro.
Arī tehnikas cienītājiem Pilsētas svētkos būs ko redzēt. Tā sestdienas, 28.
maija, vakarā Pasta ielā starp Dobeles un
Krišjāņa Barona ielu būs «Stuntfighters
Streetbike Freestyle» motošovs, tādēļ
autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem – laikā no pulksten 19 līdz
22 Pasta ielas posms satiksmei būs slēgts.
Savukārt nākamajā dienā Pasta salā būs
iespēja aplūkot seno motociklu izstādi.
Pilsētas svētku norišu programma ir
gana plaša, lai katrs jelgavnieks tajā spētu
atrast kādu sev tīkamu aktivitāti. Tie ir
svētki ikkatram jelgavniekam, tādēļ ir
gādāts, lai būtu saistoši pasākumi gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem,
gan senioriem.

