Šonedēļ Jelgavas Pilsētas svētki, pasākumu programma – 7.lpp.
Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.

Laikrakstu
iespējams
saņemt arī redakcijā
programma
Pasta ielā 47 – 214.
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Plānotais vietu sadalījums
Pulkveža Brieža ielas bērnudārzā
Jaunajā bērnudārzā pavisam būs

256 vietas
11 grupiņas:
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Sāks rekonstruēt
bērnudārzu

– līdz 3 gadiem

3 grupiņas, 20 - 22vietas katrā

– 4 gadi

3 grupiņas, 25 vietas katrā
– speciālā grupa

1 grupiņa, 8 - 16 vietas
Tuvāko nedēļu laikā ēkā
Pulkveža Brieža ielā 23a
sāksies rekonstrukcijas
darbi, lai nākamajā gadā
tur durvis vērtu jauns
bērnudārzs ar 256 vietām. «Šonedēļ saņemsim
rasējumus, kuros norādīts, kā visam jāizskatās.
Vēl būvatļauja, un tad
varēs sākt darbus,» norāda rekonstrukcijas darbu
veicēja SIA «Rimts» valdes loceklis Juris Veiss.
Tas varētu notikt jau pēc
pāris nedēļām.
Realizējot divus dažādus projektus, šogad tiks izveidots jauns
pašvaldības bērnudārzs ar 256
vietām. Valsts reģionālās attīstības
aģentūras apstiprinātais projekts
paredz ēkas rekonstrukciju – iekšdarbus, ārējo inženiertīklu izbūvi,
teritorijas labiekārtošanu, savukārt
Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts
«Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās» paredz ēkas

energoefektivitātes uzlabošanu,
tostarp fasādes siltināšanu, logu
un durvju nomaiņu. Visus darbus
veiks SIA «Rimts».
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jomā Sarmīte Joma informē, ka
šobrīd rindā uz vietu pašvaldības
bērnudārzā gaida 1112 bērni, kas
dzimuši no 2005. līdz 2009. gadam.
Pēc pēdējās vietu sadales komisijas
sēdes pa pastu izsūtītas 295 vēstules par piešķirtām vietām, bet vēl
70 ģimenes nav devušas atbildi.
S.Joma pieļauj, ka daļa vēstules
nav saņēmuši, tāpēc aicina vecākus
Izglītības pārvaldes mājas lapā
www.jip.jelgava.lv pārbaudīt, vai
viņu bērnam vieta ir piešķirta, un,
ja ir, nekavējoties sniegt atbildi,
sazinoties ar Izglītības pārvaldi vai
konkrēto bērnudārzu. «Pēdējais
termiņš, kad vecāki atbildi var
sniegt, ir 28. maijs. Ja nebūsim to
saņēmuši, saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem bērns no vienotā reģistra jāizslēdz,» skaidro S.Joma.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar noslēgto
līgumu bērnudārza rekonstrukcija
jāpabeidz līdz šā gada 31. decembrim. S.Joma stāsta, ka jau šobrīd

Foto: Ivars Veiliņš
vecāku interese par to ir liela,
saņemti daudzi jautājumi arī par
iespējām bērnu pieteikt tieši uz
šo pirmsskolas izglītības iestādi.
«Šobrīd tas vēl nav iespējams. Tikai tad, kad bērnudārzs ar domes
lēmumu tiks reģistrēts izglītības
iestāžu reģistrā un būs licencētas
izglītības programmas, ko tajā
piedāvāsim, bērnus varēs pieteikt
šim bērnudārzam,» norāda speciāliste. Protams, jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes atvēršana būtiski
uzlabos kopējo situāciju, bet šobrīd
speciālisti aicina vecākus izturēties
atbildīgi pret vienoto reģistru, sekot
līdzi izmaiņām tajā un laikus reaģēt, lai nezaudētu vietu rindā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka projekta «Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību ēkās» gaitā paredzēts
nosiltināt vēl sešas mācību iestādes. Darbus 4. vidusskolas vecajā
korpusā veiks SIA «LEC», būvnieki
darbus sāks jau jaunnedēļ. «2. jūnijā
mācības skolās būs beigušās. Savukārt būvdarbi jau nesāksies uzreiz
– vispirms jāveic sagatavošanās darbi, tāpēc uzskatu, ka abus procesus
var saplānot tā, lai tie viens otram

netraucētu,» tā Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
Projekta gaitā energoefektivitāti
paaugstinās arī bērnudārzos «Kamolītis» un «Pasaciņa», 3. pamatskolā, 2. pamatskolā un Jelgavas
Amatu vidusskolā. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks norāda, ka konkursā par šo
mācību iestāžu siltināšanu uzvarēja
divu uzņēmumu apvienība, tāpēc
šajos uzņēmumos darbi tiks uzsākti
vēlāk nekā topošajā bērnudārzā un
4. vidusskolā. «Saskaņā ar dokumentāciju abiem uzņēmumiem līdz
7. jūnijam jānodibina sabiedrība, lai
varētu turpināt tālāko procedūru,»
skaidro V.Ļevčenoks.
Viņš arī uzsver, ka mācību iestādēs būvdarbi tiks veikti vasaras periodā, kamēr skolēniem ir brīvlaiks,
tomēr iespējams, ka dažviet darbi
turpināsies arī pirmajos rudens mēnešos. Viss notiek secīgi – vispirms
jāsagaida, kad izsludina pieteikumu konkursu, tad jāizstrādā un
jāiesniedz pieteikumi, jāsagaida apstiprinājums finansējumam, jāveic
iepirkuma procedūra un tikai tad,
kad finansējums tiešām saņemts,
var uzsākt darbus.

Pilsētas svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi
 Sintija Čepanone

Jelgavas Pilsētas svētku
laikā, 28. un 29. maijā,
pilsētā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
Kā informē Jelgavas pašvaldības
preses sekretāre Egita Veinberga,
28. maijā, Pilsētas svētku gājiena
laikā, tiks slēgta satiksme šādos

ielu posmos: Lielās ielas posmā no
Pulkveža O.Kalpaka līdz Akadēmijas ielai – no pulksten 16.45 līdz 18;
Pulkveža O.Kalpaka ielas posmā no
Lielās līdz Raiņa ielai – no pulksten
16.20 līdz 18; Svētes ielas posmā
no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz
Pētera ielai – no pulksten 16.20 līdz
18; Svētes ielas posmā no Pulkveža
O.Kalpaka ielas līdz Mākslas skolai
– no pulksten 16.15 līdz 18; Uzvaras

ikviens pie savām dzīvojamām
mājām, iestādēm, uzņēmumiem
aicināts pacelt valsts karogu.

Sestdien autobusi
kursēs kā darba dienā
Ņemot vērā, ka sestdiena, 29. maijs, ir pārceltā
darba diena, Jelgavas
sabiedriskais transports
kursēs pēc darba dienas grafika, informē
SIA «Jelgavas Autobusu
parks» valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs.

4 grupiņas, 25 vietas katrā

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Pilsētas svētku laikā
no 28. līdz 30. maijam

 Ilze Knusle-Jankevica

– 3 gadi

iela no Akadēmijas un Lielās ielas
krustojuma līdz K.Barona ielai – no
pulksten 16.40 līdz 18; K.Barona
iela no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai
– no pulksten 16.40 līdz 18.
Šajā dienā no pulksten 12 līdz
18 būs aizliegts apstāties un stāvēt
šādās vietās: Lielajā ielā posmā no
Pulkveža O.Kalpaka līdz Pētera
ielai; Uzvaras ielā no Akadēmijas
ielas un Lielās ielas krustojuma līdz

K.Barona ielai; Pulkveža O.Kalpaka
ielā no Lielās līdz Svētes ielai.
Savukārt 29. maijā, Amatu dienas laikā, no pulksten 8 līdz 15 tiks
slēgta satiksme K.Barona ielā no
Uzvaras līdz Pasta ielai.
Autovadītājiem lūgums ievērot
izvietotās ceļa zīmes.
Svētku rīkotāji atvainojas jelgavniekiem un svētku apmeklētājiem
par radītajām neērtībām.

ISSN 1691-4201

Sestdien visi pilsētas autobusi
kursēs tāpat kā darba dienās.
«Pilsētas autobusu kustības grafiks
darba dienās un brīvdienās būtiski
atšķiras, tāpēc, lai cilvēki varētu

tikt uz darbu, tika pieņemts šāds
lēmums,» skaidro P.Salkazanovs.
Jāpiebilst gan, ka starppilsētu
maršrutos, tostarp Jelgava – Rīga,
autobusi kursēs pēc brīvdienu
grafika. Jelgavas Autobusu parka
vadītājs norāda, ka maršrutā Jelgava – Rīga brīvdienās, salīdzinot ar
darba dienām, ir tikai par diviem
mikroautobusiem mazāk, tāpēc
pasažieri neizjutīs pārāk lielas neērtības. Turklāt jebkuras izmaiņas
starppilsētu maršrutos jāsaskaņo
ar Autotransporta direkciju, kas
ir ilgs un sarežģīts process, bet
direkcija šādu priekšlikumu nav
izteikusi.

Bibliotēkas strādās
pēc vasaras grafika
 Sintija Čepanone
No 1. jūnija Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka un tās filiāles divus
mēnešus strādās pēc vasaras
grafika. Izmaiņas darba laikā galvenokārt tiek ieviestas, jo vasaras
mēnešos apmeklētāju skaitam ir
tendence samazināties, turklāt
arī bibliotēku darbinieki dodas
atvaļinājumā.
«Izmaiņas bibliotēku darba
laikos lielākoties skar rīta un vakara stundas – no rītiem tās sāks
strādāt stundu vēlāk, savukārt
vakaros darbu beigs stundu agrāk.
Visas bibliotēkas būs slēgtas arī
svētdienās, bet Zinātniskā bibliotēka un «Zinītis» – arī sestdienās,»
uz galvenajām izmaiņām norāda
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
vadītāja Aija Nadziņa, gan akcentējot, ka darba procesu izmaiņas
darba laikā neietekmēs. Tāpat kā
iepriekš, arī vasarā mēneša pēdējā
piektdiena ir Spodrības diena, kad
visas bibliotēkas ir slēgtas.
A.Nadziņa skaidro, ka, salīdzinot ar ziemas periodu, vasaras

mēnešos apmeklētāju plūsma
samazinās pat par 40 – 50 procentiem. «Skolēni un studenti
veido aptuveni 35 procentus no
visu lasītāju kopskaita, un vasarā
līdz ar brīvlaiku viņi bibliotēkas
pakalpojumus neizmanto tik intensīvi. Arī citi lasītāji šajā laikā
priekšroku dod citiem brīvā laika
pavadīšanas veidiem,» skaidro
A.Nadziņa, piebilstot, ka, izvērtējot šos apstākļus, no 1. jūnija līdz
31. augustam mūsu bibliotēkas
tradicionāli strādā pēc vasaras
darba laika, jo, samazinoties
apmeklētāju plūsmai, daudz vienkāršāk iespējams nodrošināt arī
kārtējos atvaļinājumus bibliotēku
darbiniekiem.
Jāatgādina, ka no 1. maija līdz
30. septembrim pēc vasaras darba
grafika strādā arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs. Proti, tas apmeklētājiem
slēgts ir pirmdienās, otrdienās un
trešdienās, savukārt ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un
svētdienās tas atvērts no pulksten
10 līdz 17.

Jelgavas bibliotēku darba laiks no 1. jūnija līdz 31. augustam
Jelgavas
Zinātniskā
bibliotēka
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

11 – 18
11 – 18
11 – 18
11 – 18
11 – 18
Slēgts
Slēgts

Bērnu
bibliotēka
«Zinītis»

Bibliotēka
«Pārlielupe»

Miezītes
bibliotēka

10 – 17
10 – 17
10 – 17
10 – 17
10 – 17
Slēgts
Slēgts

Slēgts
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
Slēgts

Slēgts
11 – 17
11 – 17
11 – 17
11 – 17
11 – 17
Slēgts
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Renovēts dzīvoklis par 2000 latiem
vai jauns par 20 000 latu?
 Kristīne Langenfelde

«Aprēķins ir ļoti vienkāršs – ja, renovējot
māju, ieguldījums no
katra dzīvokļa ir ap trīs
četriem tūkstošiem latu,
no kuriem šobrīd vēl
50 procentus var atgūt
no Eiropas fonda, tad
jūsu ieguldījums ir tikai 2000 latu. Un tad,
lūk, padomājiet, vai par
šādu naudu ir iespējams
tikt pie jauna mitekļa?! Neiespējami! Taču
pēc renovācijas vecās
mājas kalpošanas laiks
tiek pagarināts vidēji
par 30 gadiem, iegūta
ekonomiska, sakopta
dzīves telpa. Tā arī ir visa
renovācijas matemātika,» atzīst Latvijas Namu
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts
Beikmanis.
Kaut arī šobrīd valstī daudzdzīvokļu namu renovācijas un
siltināšanas process norit lēni,
Ģ.Beikmanis ir pārliecināts, ka
cilvēku domāšana mainās, dižķibeles zemākais punkts jau sasniegts
un dzīvokļu īpašnieki pamazām
sāk apzināties: ja ar māju kaut
kas netiks darīts, tā vienkārši var
sabrukt. «Un tad arī ir jautājums
– vai esmu gatavs šodien ieguldīt
pāris tūkstošus savā vecajā mājā
vai arī pēc gadiem meklēt jaunu
dzīvokli, kas būs jāpērk par desmit
reizes lielāku summu.»
Latvijas kontekstā kā tāds
pionieris namu siltināšanā ir
Valmiera, ko ne vienai vien
pašvaldībai norāda kā piemēru. Kāpēc valmieriešiem izdodas labāk nekā citiem?
Nevajag domāt, ka Valmierā tas
viss notika vienā dienā – tur tāpat
cilvēki šaubījās, analizēja, domāja,
taču viņiem šis process sākās
krietni agrāk – tā arī visa atslēga.
Tur jau deviņdesmitajos gados,
kad notika privatizācija, atbalstīja
sabiedrību veidošanos, kurām
pašvaldība piešķīra bezprocentu
aizdevumu ēku siltināšanai. Tieši
tāpēc šajās sabiedrībās pamazām
nostabilizējās īpašnieku apziņa un
soli pa solim sākās darbi. Ir jāsaprot
– īpašnieku apziņa veidojas ļoti lēni.
Ja citās pašvaldībās tas sākās tikai
pirms, piemēram, gadiem pieciem
vai agrāk, tad parēķiniet, cik ilgam
laikam vēl jāpaiet! Ja es šodien
aizbrauktu uz Jelgavu un stāstītu,
kādi ieguvumi ir no ēku renovācijas, vai visi uzreiz būtu gatavi renovēt savas mājas? Nē, cilvēkam tam
soli pa solim ir jānobriest. Protams,
no vienas puses, šobrīd dzīvokļu
īpašnieki varbūt jau sāk apzināties
renovācijas ieguvumus, taču viņus
šajos ekonomiskajos apstākļos bai-

da jaunas kredītsaistības, taču, no
otras puses, man šķiet, ka daudz lielāks šķērslis ir cilvēku nevēlēšanās
iesaistīties. Tīri cilvēciski katram
no mums ir savas problēmas, tāpēc
mēs pat negribam iedziļināties kaut
kādos citos jautājumos, kas saistīti
ne tikai ar mani, bet vēl veselu virkni kaimiņu. Tāpēc es uzskatu, ka
vispirms cilvēkam jānobriest sevī,
tikai tad vārds pa vārdam ar vienu,
otru kaimiņu, un process var sākties. Un jāatzīst, ka Jelgavā process
jau ir sācies – jums ļoti veiksmīgi ir
renovētas divas mājas.
Ja paskatās uz virkni sešdesmitajos, septiņdesmitajos
gados celtajām mājām, tad tām
pēc būvnormatīviem ekspluatācijas laiks sen kā beidzies.
Ko darīt to iedzīvotājiem? Vai
ir vērts renovēt māju, kura
skaitās jau savu mūžu nokalpojusi?
Ja mēs būtu ļoti turīgi, tad dzīvokļu īpašnieki noteikti varētu
vienoties veco māju nojaukt, investēt savu naudu un celt jaunu. Bet
kurš šodien ir gatavs tik radikālām
pārmaiņām?! Tāpēc es uzskatu, ka
virkne šādu māju – tā saucamās
hruščovkas, paneļu mājas – ir renovējamas. Kas ēkā ir galvenais?
Konstrukcijas, un tās arī šīm mājām ir pietiekami noturīgas. To
kalpošanas laiks ir līdz pat simts
gadiem, tāpēc, renovējot šādu vecu
ēku, ne tikai siltinot, bet arī nomainot visas inženierkomunikācijas,
rezultātā vēl var būtiski paildzināt
nama mūžu.
Sabiedrībā izskan ļoti atšķirīgi cipari par to, kāds tad
īsti ir ietaupījums no ēkas
siltināšanas.
Ir jāpasaka godīgi – 50 vai pat 60
procentus no siltuma izmaksām
var ietaupīt tikai ļoti sliktā stāvoklī
esošajās mājās. Mājā labā stāvoklī
ietaupījums ir ap 20 procenti – ja
tas ir lielāks, tad ēka jau ir sliktā
stāvoklī. Taču jāatzīst, ka mums
valstī ir ļoti daudz šādu ļoti sliktā
stāvoklī esošu māju, par kurām
bez minstināšanās var apgalvot,
ka ietaupījums tiešām būs tie 50
vai 60 procenti. Un tieši šo māju
dzīvokļu īpašniekiem būtu jāsasparojas pirmajiem. Viņu ietaupījums
par siltumu un kredītmaksājums
noteikti būs zemāks nekā šobrīd
tikai apkures izmaksas vien. Taču
papildus viņi iegūst daudz pievilcīgāku dzīves telpu.
Jūs minējāt nevēlēšanos
uzņemties kredītsaistības un
negribēšanu iesaistīties, bet
kā paliek ar neticību? Kāpēc
vairumā gadījumu dzīvokļu
īpašnieki neuzticas namu
apsaimniekotājiem, viņu ieteikumiem?
Es uzskatu, ka tas vēl ir padomju
laika mantojums, kad daudzdzīvokļu namus lielā mērā dotēja valsts.

«Asociācijā esam sākuši diskusiju, vai dzīvokļu īpašniekiem renovācijas projektos izdevīgāks nebūtu atbalsts banku aizdevumu
kredītprocentu segšanai, nevis 50 procenti kopējo izmaksu segšanai. Kāpēc? Tas ļautu dzīvokļu īpašniekiem justies stabilāk – viņi
zinātu: ja mājai paņemts kredīts 100 000 latu apmērā, tad tieši tik
un ne santīmu vairāk viņiem būs arī jāatmaksā,» tā Latvijas Namu
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Ģirts Beikmanis.
Foto: Inga Kundziņa/AFI
Sabiedrībā vēl valda pieņēmums,
ka namu apsaimniekošanai jābūt
lētai – tolaik jau cilvēki nemaksāja
reālu summu par sniegto pakalpojumu. Piemēram, pietika uzrakstīt
sūdzību, lai atnāktu un kāpņu
telpā izsisto stiklu nomainītu.
Tagad cilvēkiem grūti saprast, ka,
ja stikls izdauzīts, pašiem dzīvokļu
īpašniekiem vien par to jāmaksā.
Arī sētnieks agrāk bija gatavs strādāt par 60 latiem, gāzes cenas bija
krietni zemākas un tā tālāk, taču
tagad visas izmaksas ir kāpušas un
cilvēks nesaprot: es taču saņemu
to pašu pakalpojumu, bet man par
to jāmaksā reizes četras vairāk
nekā deviņdesmitajos gados. Un,
meklējot grēkāzi, ātri vien tāds tiek
atrasts – pie visa vainīgs apsaimniekotājs. Tas ir absurds – cilvēki vēlas
saņemt pakalpojumu, bet nevēlas
par to maksāt. Ja tu kā dzīvokļa
īpašnieks esi gatavs ieguldīt tik
daudz naudiņas, lai nopirktu žiguli,
nevari gribēt braukt ar mersedesu.
Tas ir gan tajā mazumiņā, kas
atteicas uz izsistā stikla nomaiņu,
gan arī renovācijas procesā – cik
dzīvokļa īpašnieks iegulda, tik viņš
arī saņem pretī.

ņem ļoti daudz laika un enerģijas,
tāpēc jāsaka paldies visiem mūsu
biedriem, kuri ir gatavi strādāt
asociācijā, lai valstī risinātu namu
apsaimniekošanas jautājumus.
Mūsu būtiskākais darbs ir iesaistīšanās namu pārvaldīšanas likuma,
normatīvo dokumentu, Ministru
kabineta noteikumu izstrādē. Nav
noslēpums, ka daudzi no tiem
cilvēkiem, kuri Saeimā vai Ministru kabinetā pieņem šos likumus
un noteikumus, paši pat nedzīvo
daudzdzīvokļu mājās, tāpēc mēs
uzskatām – lai pieņemtu šādus
būtiskus lēmumus, ir jābūt profesionāļu redzējumam.

Kas ir tie aktuālākie jautājumi, kam šobrīd cenšaties
pievērst valsts uzmanību?
Viens no būtiskākajiem jautājumiem – mūsu valstī nav izpratnes
par to, kas ir dzīvokļa īpašnieks.
Piemērs – konkrētā mājā viens
vai vairāki dzīvokļu īpašnieki sistemātiski nenorēķinās par apkuri.
Process, lai sauktu šo cilvēku pie
atbildības, ir nesamērīgi garš, un
rezultātā viņš ar visiem parādiem
aizbēg uz ārzemēm, bet ciešs visa
māja, jo bilance tai ir negatīva.
Ko apsaimniekotājam dod Mūsu piedāvājums – ieviest tādas
iesaistīšanās jūsu asociācijā? likumiskas normas, kas ļautu konEs pats bieži meklēju atbildes uz krētam parādnieka dzīvoklim uzšo jautājumu. Katrā ziņā tas pa- likt apgrūtinājumu. Šādā gadījumā,

tiklīdz viņš vēlētos ar visiem saviem
parādiem aizbēgt un īpašumu pārdot, viņam tas neizdotos. Tā būtu
dzīvokļa īpašnieka atbildība.
Tāpat šobrīd aktuāls ir jautājums
par ēku siltināšanas un renovācijas programmu, kurā no Eiropas
struktūrfondiem iespējams atgūt
50 procentus ieguldīto izmaksu.
Esam sākuši diskusiju, vai dzīvokļu
īpašniekiem izdevīgāks nebūtu
atbalsts banku aizdevumu kredītprocentu segšanai. Kāpēc? Tas
ļautu dzīvokļu īpašniekiem justies
stabilāk – viņi zinātu: ja mājai paņemts kredīts 100 000 latu apmērā,
tad tieši tik un ne santīmu vairāk
viņiem būs arī jāatmaksā. Bet kā ir
šodien? Viņi maksā vienu summu,
bet nekad nevar būt droši, ka rīt
tā nemainīsies, jo mainās bankas
procenti. Ir jāaprēķina, kāds piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem
šķiet saistošāks, tad mēs to varam
aizstāvēt valsts līmenī.
Šobrīd tiek pārstrādāts arī dzīvokļa īpašuma likums, kurā ir
vairākas neizprotamas normas.
Patlaban, piemēram, par ūdeni,
atkritumiem vai citiem komunālajiem pakalpojumiem dzīvokļu
īpašnieki maksā apsaimniekotājam, kurš ir kā starpnieks, kas
iekasēto naudu nodod tālāk pakalpojuma sniedzējam – atkritumu
apsaimniekošanas firmām, ūdensapgādes uzņēmumiem. Un kāda
veidojas situācija? Iedzīvotāji par
pakalpojumu nenorēķinās, un ir
tikai loģiski, ka apsaimniekotājam
nav ko samaksāt pakalpojuma
sniedzējam. Un tad mēs dzirdam
plašsaziņas līdzekļos, piemēram, ka
Rīgā tāda un tāda apsaimniekotāja
mājām par parādiem atslēgs apkuri, ūdeni, neizvedīs atkritumus. Un
tā veidojas sabiedrības doma – lūk,
šis apsaimniekotājs ir neuzticams.
Taču patiesībā ar apsaimniekotāju
tam nav nekāda sakara, jo parādā
ir konkrēti cilvēki, bet grauts tiek
apsaimniekotāja tēls. Uz viņu jau
ar šaubām sāk skatīties arī citu
māju dzīvokļu īpašnieki, un tālākā
attīstība ir apdraudēta. Vairākos
šādos gadījumos esmu skatījis
dokumentāciju, un tā pierāda, ka
apsaimniekotājs tiešām godprātīgi
pildījis savas saistības – cik dzīvokļu
īpašnieki viņam samaksājuši, tik
viņš pārskaitījis tālāk pakalpojuma sniedzējam. Arī šajā gadījumā
mēs redzam vairākus iespējamos
risinājumus – dzīvokļu īpašnieki
par konkrēto pakalpojumu maksā konkrētam uzņēmumam un
apsaimniekotājs vairs nav starpnieks (ķīlnieks); apsaimniekotājs
ar uzņēmumu norēķinās tikai
par to daļu, ko dzīvokļu īpašnieki
ir samaksājuši; parādu piedziņā
iesaistās ne tikai apsaimniekotājs,
bet arī pakalpojuma sniedzējs.
Varianti ir dažādi, bet galvenais
ir meklēt risinājumu, lai katrā
konkrētā jautājumā lietas sakārtotu, un tieši tas ir mūsu asociācijas
mērķis.

Nedēļas jautājums
Vai piedalīsieties Pilsētas svētku gājienā?

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:
40

Noteikti, tā jau ir tradīcija, bez kuras svētkus pat nevaru iedomāties
Mūsu kolektīvs tam jau gatavojas

22
16

Ja darba kolektīvs piedalīsies, iešu arī es

Pats gājienā nekad neesmu gājis, bet vienmēr to vēroju – ļoti patīk!
Mani šādas aktivitātes nesaista

23

16

Vai jūtat pazīmes, kas liecinātu,
ka ekonomiskā situācija valstī
sāk uzlaboties?

Savu viedokli paud –

www.

.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai esat saplānojuši,
kā jūsu bērns
pavadīs vasaras
brīvlaiku?
Ļira, bērnudārza audzinātāja:
– Jā, protams, brīvlaiku plānojam.
Bērni vasarā
brauks dažādās ekskursijās, bet sestdienās piedalīsies
mūsu draudzes aktivitātēs, kā
arī apmeklēs baznīcu – to jau
mēs darām regulāri.
Raita, mājsaimniece:
– Īpaši neko
neplānojam,
bet ar dēlu
vasaru noteikti pavadīsim kopā.
Visticamāk,
apmeklēsim pasākumus dažādās pilsētās, cik nu līdzekļi
to atļaus. Savukārt ikdienā, ja
vien būs laiks, iesim uz bērnu
rotaļu laukumiem.
Gunita, mājsaimniece:
– Nē, bērnu
vasaras brīvlaiku īpaši
neplānojam.
Pagaidām
domājam,
ka bērni vasarā dzīvosies pa mājām,
protams, visi kopā brauksim
arī atpūsties pie upes – mazajiem jau pie ūdeņiem ļoti
patīk. Nākamajās vasarās gan
varētu viņus sūtīt uz kādu
nometni.
Jānis, pasniedzējs:
– Vecāki,
protams, arī
vasarā ir aizņemti darbā,
tāpēc mazdēls brīvlaiku pavadīs
pie mums, vecvecākiem. Uz
nometnēm gan mazdēlu nesūtīsim, jo man jau šķiet, ka es
pats esmu gana laba «nometne». Jau esam ieplānojuši, ka
kopā ar mani viņš piedalīsies
mākslas plenērā Liepājā, savukārt augustā mazdēls omēm
palīdzēs dārza darbos.
Zane, juveliere:
– Bērna vasaras brīvlaiku nekad sevišķi neplānojam. Īpaši
arī nekādos
pasākumos
nav plānots piedalīties, taču,
kā katru gadu, bērns palīdzēs
mājas darbos un spēlēsies
piemājas rotaļu laukumā ar
saviem vienaudžiem.
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Piedalies 5. Vienotības
velobraucienā!
 Sintija Čepanone

Svētdien, 30. maijā,
pulksten 13 Ozolskvērā tiks dots starts 5.
Vienotības velobraucienam. Reģistrēšanās pasākumam – jau
no pulksten 12, bet,
nokļūstot brauciena galamērķī – «Lediņos» –, ikvienam
tiks piedāvāta iespēja
nokārtot eksāmenu,
lai saņemtu velotiesības.
Lai veicinātu Jelgavas velokustības attīstību un veselīgu dzīvesveidu, informētu
par velosipēdistu drošas pārvietošanās iespējām pilsētas
ielās, nodibinājums «Jelgava
21. gadsimtā» un Jelgavas
Sabiedrības integrācijas birojs
arī šogad ikvienu aicina iesaistīties Vienotības velobraucienā, kas tiek organizēts Pilsētas
svētku izskaņā – 30. maijā.
«No pulksten 12 līdz 13 Ozolskvērā, Pulkveža O.Kalpaka
un Lielās ielas krustojumā,
norisināsies velobraucēju reģistrācija, un tās laikā varēs
saņemt gan dalībnieka numuru, gan arī īpašu atzīmju
lapiņu, uz kuras vajadzēs
savākt vairāku kontrolpunktu
atzīmes, lai piedalītos galvenās
balvas – velosipēda – izlozē,»
stāsta Sabiedrības integrācijas
biroja vadītāja Rita Vectirāne,
piebilstot, ka šeit būs arī iespēja satikt pilsētas tēlu Alnīti,
kā arī bērnu iemīļotos ceļu
policijas inspektorus, kuri at-

gādinās drošas velobraukšanas
nosacījumus.
Velobrauciena maršruts:
Ozolskvērs – Jāņa Asara – Svētes – Pulkveža O.Kalpaka
– Rūpniecības iela – Lietuvas
šoseja – Miera iela – nometne
«Lediņi». «Ātrums nebūt nav
noteicošais, un tas netiks
vērtēts. Galvenais, lai visi
sasniegtu galamērķi,» ikvienu
iedrošinot piedalīties velobraucienā, teic R.Vectirāne.
Nonākot «Lediņos», atbraucēji varēs piedalīties dažādās
velobraukšanas sacensībās,
piemēram, braucienā pa apli,
turoties pie striķa, lēnbraukšanā, būs arī iespēja uzkāpt
klinšu sienā un piedalīties
citās aktivitātēs. Labākie,
kuplākie un drosmīgākie dalībnieki saņems balvas. Dāvanas
paredzētas arī jaunākajam,
vecākajam velobraucējam,
saliedētākajam velobraucēju
kolektīvam, kuplākajai klasei
un vienotākajai ģimenei. Savukārt pirms atpakaļceļa ikviens
varēs iestiprināties ar tēju,
desiņām un gardu zupu.
R.Vectirāne akcentē, ka šogad «Lediņos» būs arī iespēja
nokārtot velotiesību testu.
«Ar Ceļu satiksmes drošības
direkciju esam vienojušies, ka
velobrauciena dalībnieki, kuri
savā īpašumā vēl nav ieguvuši
velotiesības, pasākuma laikā
varēs nokārtot eksāmenu. Ja
pārbaudījums būs izturēts,
velotiesības vēlāk varēs izņemt
direkcijā,» tā R.Vectirāne,
piebilstot, ka šim mērķim gan
nepieciešams personu apliecinošs dokuments.

Triumfē visi desmit kori
 Ilze Knusle-Jankevica

Visi desmit Jelgavas
skolu kori, kuri piedalījās skatē, tiek uz
10. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, informē
svētku koordinatore
Jelgavā Inese Bandeniece. Atliek vēl tikai
sagaidīt, kad tiks paziņots, kuras folkloras kopas piedalīsies
svētkos, un tad būs
zināms, cik liela jelgavnieku delegācija dosies
uz galvaspilsētu, lai
radītu svētkus sev un
citiem.
Šogad dziesmu un deju svētkos piedalīsies gan zēnu, gan
jauktie, gan meiteņu kori no
sešām Jelgavas skolām – 4.
vidusskolas, 3. pamatskolas,
Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 4.
pamatskolas, 1. ģimnāzijas un
Spīdolas ģimnāzijas.
Iepriekšējos – devītajos – Skolēnu dziesmu un deju svētkos
Jelgavu pārstāvēja desmit kori,
20 tautas deju kolektīvi, četras
mūsdienu deju grupas un pa

vienam orķestrim un folkloras
kopai, pavisam 36 kolektīvi.
Pašlaik jau zināms, ka šogad uz
galvaspilsētu dosies 33 Jelgavas
kolektīvi, bet vēl nav paziņots,
kuras folkloras kopas piedalīsies
svētkos. «Rezultāti ir zināmi, bet
vēl nav nosaukti svētku dalībnieki. Jelgavas kultūras nama
folkloras kopai «Dimzēns»,
kuru vada Velta Leja, ir ceturtais labākais rezultāts valstī,
bet bērnu un jauniešu centra
«Junda» kopai Ineses Mičules
vadībā – sešpadsmitais,» stāsta
I.Bandeniece.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau ziņoja, ka zaļā gaisma
dalībai svētkos dota 12 tautas
deju kolektīviem (pieciem «Vēja
zirdziņa», sešiem «Jundas» un
vienam 4. pamatskolas), piecām
mūsdienu deju grupām (trīs «Benefices» un divām «Intrigas»),
kā arī 4. vidusskolas pūtēju orķestrim «Rota». Savukārt četri
mūsu skolēnu darbi būs apskatāmi vizuālās un lietišķās mākslas
izstādē «Ritmu spēles».
Jāatgādina, ka svētki notiks
Rīgā no 6. līdz 11. jūlijam. Tajos
kopumā piedalīsies vairāk nekā
30 000 bērnu un jauniešu no
visas Latvijas.

Kori, kas piedalīsies 10. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
• Jelgavas 4. vidusskolas zēnu koris «Spīguņi» (Irina Osipova, Inga Jansone)
• Jelgavas 3. pamatskolas 5. – 6. klašu koris (Guntra Minkevica)
• Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 4. pamatskolas apvienotais 5. – 9. klašu
koris (Maija Branka, Dita Mūrniece)
• Jelgavas 4. vidusskolas 5. – 9. klašu meiteņu koris «Spīgmeitiņas» (Arta Jurgenovska, Daiga Rudzīte)
• Jelgavas 4. vidusskolas 5. – 9. klašu meiteņu koris «Spīgo» (Līga un Liena
Celmas)
• Jelgavas 1. ģimnāzijas jauktais koris (Rūta Bergmane)
• Spīdolas ģimnāzijas jauktais koris (Guntis Galiņš)
• Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktais koris «Skali» (Maija Branka)
• Jelgavas 4. vidusskolas jauktais koris «Spīgana» (Ingus Leilands)
• Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» (Līga un Liena Celmas)
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Tiksies 16 «zelta»
pāri

 Ritma Gaidamoviča

«Tas ir apsveicami, ka
pilsētas mērs aicina uz
tikšanos jelgavniekus,
kuri kopā nodzīvojuši
50 gadus. Kuram tad
nepatīk, ka viņu godina,
un es domāju, ka mēs to
tiešām esam pelnījuši, jo
tikai retajam izdodas tik
ilgi kopā nodzīvot,» teic
Gaida Daugule, kura ar
kungu Imantu ir viens
no tiem pāriem, kas dosies uz Zelta kāzu pāru
pieņemšanu pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa.
Šodien, 27. maijā, pulksten 12
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā uz pieņemšanu
pie A.Rāviņa pirmo reizi aicināti
pilsētas Zelta kāzu pāri jeb tie pāri,
kuri kopā nodzīvojuši jau 50 gadus.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja Aina Rokjāne stāsta, ka
ielūgumi izsūtīti 16 pāriem, kuri
atsaucās aicinājumam. No tiem
lielākā daļa iepriekš pieteikušies
paši, bet kautrīgākajiem pārsteigumu sagādājuši radinieki – viņi
par pasākumu uzzinājuši tikai
pēc ielūguma saņemšanas. «Esam
priecīgi, ka ir tik liela atsaucība.
Var just, ka pāriem ir satraukums,
taču tas būs priecīgs notikums,»
teic A.Rokjāne.
«Līdz šim dzirdēts, ka kaut kas
līdzīgs notiek citur, bet tagad arī
Jelgavā. Esam satraukti, jo tas
mums tomēr ir liels notikums,
prieks, ka esam no tiem izredzētajiem, kuriem izdevies nodzīvot
kopā tik ilgi un doties uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja,»
sajūtās pirms pasākuma dalās jelgavniece Elga Plīse, kura Zelta kāzas svin ar kungu Jāni. Arī Donats
un Veneranda Muižnieki atzīst,
ka, saņemot uzaicinājumu, jūtas
novērtēti. Par gada skaitli 50 kungs
gan teic: «Tas jau tāds bišķītis vien

Jelgavnieki Uldis
un Maiga Otīlija
Heimaņi šogad
svin Zelta kāzas.
Pirms došanās
uz pieņemšanu
pāris atzīst, ka tik
liels satraukums
kā kāzās neesot,
taču tas ir notikums. «Esam labi
sadzīvojuši. Kur
tas noslēpums?
Kādreiz ir jāpiekāpjas, ne jau tu
viens vari būt tas
gudrākais un ne
tikai tev taisnība,»
atzīst Uldis.
Foto: Ivars Veiliņš
ir, vidējais līmenis. Mums doma ir
dzīvot vēl ilgi, ja tikai Dieviņš ļaus.
Protams, pa šiem gadiem visādi
gājis, taču esam dzīvojuši diezgan
draudzīgi. Domāju, ka galvenais
noslēpums ir mīlestība, saticība un
neturēt dusmas vienam uz otru,»
tā D.Muižnieks. Līdzīgās domās
ir arī G.Daugule. «Līdz trauku
plēšanai neesam aizgājuši. Tagad
gribu teikt, ka dzīve ir sākusies no
gala, tāda kā otrā elpa pēc 50 kopā
dzīvošanas gadiem iegūta. Tieši
kāzu dienā bijām baznīcā – tagad
jūtamies kā otrreiz apprecējušies.
Jāatzīst, ka šobrīd sākušies laimīgākie, pensijas, gadi, kad beidzot
varam nodoties savai ģimenei,
ne strādāt citiem,» tā E.Daugule.
Viņasprāt, svarīgi ir pielāgoties otram, nesalauzt otru, mācot dzīvot
tā, kā to dari tu. «Protams, kā jau
dzīvē, arī mums ir bijuši laimes
brīži, strīdi, aizvainojums, piedošana, taču visam cauri kā zelta
stīga vijusies mīlestība, uzticība,»
tā E.Plīse.

Dobeles šosejā remontdarbu dēļ ierobežota satiksme
 Ilze Knusle-Jankevica

Finišam tuvojas Lielās
ielas posma no Dambja līdz Māras ielai un
Dobeles šosejas posma
no Māras līdz Atmodas
ielai rekonstrukcijas
darbi. Jau nākamnedēļ
šajā posmā tiks klāta
asfalta virskārta, kas
apgrūtinās satiksmi,
tāpēc autovadītājiem
jāizmanto apbraucamie ceļi.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns stāsta, ka virskārtas
ieklāšanas darbus plānots sākt

1. jūnijā. Viņš prognozē, ka tie
varētu ilgt apmēram pusotru
divas nedēļas. Šajā laikā būs
apgrūtināta satiksme, tāpēc izstrādāta apbraukšanas shēma.
Dobeles šosejā posmā no Pūra
ceļa līdz Satiksmes un Aspazijas
ielas krustojumam, kā arī Atmodas ielā satiksme tiks nodrošināta pa divām sašaurinātām
braukšanas joslām. Asfaltēšanas
darbu zonā esošajiem objektiem piekļuve būs ierobežota.
Savukārt 4. jūnijā Dobeles šosejas, Satiksmes un Aspazijas
ielas krustojums tiks slēgts.
Apbraukšanas ceļš – Atmodas
un Dambja iela, bet izmantot
varēs arī 1. līniju, Ganību un
Satiksmes ielu, Meiju ceļu un

Pulkveža Brieža ielu. Atsevišķos ielu posmos būs aizliegts
apstāties, savukārt Dobeles
šosejas posmā no Lielās ielas
līdz Vecpilsētas ielai satiksme
būs divvirzienu. Jāpiebilst, ka
sabiedriskais transports kursēs
pa Atmodas, Asteru, Dambja,
Māras un Saldus ielu.
Pavisam drīz sāksies arī Dobeles šosejas posma no Pūra ceļa
līdz 5. līnijai rekonstrukcija. Pagājušajā nedēļā noslēgts līgums
ar SIA «CBS Igate», un darbi
jāuzsāk jūnijā. Līguma summa
ir 3 437 443,66 lati ar PVN,
tostarp 85 procenti ir ERAF
līdzfinansējums, trīs – valsts
budžeta dotācija un 12 procenti
– pašvaldības līdzfinansējums.

Rožu kūka tapusi
 Ritma Gaidamoviča

Pēc Rundāles pils pasūtījuma Jelgavas Amatu
vidusskolas maizes un
miltu konditorejas izstrādājumu specialitātes pasniedzēja Gunta Briede
kopā ar kolēģi no Francijas Bruno Šaperonu,
audzēknēm Daci Grēniņu un Daigu Lancbergu
radījuši īpašu rožu kūku.
Tā prezentēta Rundāles
pils celtniecības uzsākšanas 274. gadadienas
svinībās.
Rundāles pils restorāna direktore
Sanita Millere stāsta, ka kopīgs
darbs ar jelgavniekiem sākts jau
oktobrī. «Tas bija ilgi plānots process, un kūka tiešām ir izdevusies,
turklāt ļoti garda. Tā nav viena
kūka, bet gan rožu kūciņas četros
dažādos izmēros,» tā S.Millere.
Rožu kūkas dekorēšanai, lai tai nebūtu sintētiskas piegaršas, izmantotas ar ķīmiju neapstrādātas īstas
rožu lapiņas, kuras kristalizētas
un ir ēdamas. Ceļš līdz rezultātam
bijis grūts – zīmētas skices, taisīti
vairāki varianti mīklai, mainītas
sastāvdaļas, veikti eksperimenti,
degustācijas. G.Briedei palīdzēja labākās konditoru 4. kursa studentes
Dace un Daiga, kuras jau līdz šim
konkursos sevi labi pierādījušas.
Pirmā rožu kūka nogaršota – turpmāk tādu ceps uz katriem svētkiem
Rundāles pilī.
Svinībās piedalījās un rožu kūku
nogaršoja arī Valsts prezidents
Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu. Tieši
pēc šī pasākuma audzēkne Dace saņēmusi uzaicinājumu no prezidenta kundzes
L.Zatleres
jau no nākamā mēneša sevi
pierādīt
Rīgas pilī
un gatavot
konditorejas izstrāFoto: no Guntas
dājumus
Briedes arhīva
tur.

PAZIŅOJUMS
Saistībā ar darbinieku apmācību
2010. gada 29. maijā SIA «Fortum
Jelgava» Klientu apkalpošanas daļa
Pasta ielā 47, 4. stāvā, būs slēgta.
Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām.
SIA «Fortum Jelgava» administrācija

Aicinām bērnus mācīties
Jelgavas Mūzikas skolā!
Uzņemam audzēkņus šādās
profesionālās ievirzes izglītības
programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavieres, akordeons;
• Stīgu instrumentu spēle – vijole,
čells, ģitāra, kokle;
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, klarnete, saksofons,
trompete, mežrags, fagots;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Solo dziedāšana – kora klase.
No 4 gadu vecuma – Bērnu radošo
spēju studijā,
no 5 gadiem mūzikas ābecītes grupās
– sagatavošanai mācībām Mūzikas
skolā.
Pieteikties var katru dienu
no plkst.9 līdz 17.
Ir iespējams apmeklēt konsultācijas
31. maijā un 1. jūnijā
no plkst.16 līdz 19.
Muzikālo dotību pārbaude – 2. un 4.
jūnijā no plkst.16 līdz 19.
Sīkāka informācija pa tālruni
63020203.
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nometnes

Skolās atskanējis pēdējais zvans, kas nozīmē – jau pavisam drīz mācību gads
beigsies. Tāpēc jo aktuālāks kļūst jautājums, ko bērniem darīt vasarā. Iespējams,
daļa skolēnu strādās, palīdzēs vecākiem vai vecvecākiem, citi vienkārši atpūtīsies,
bet citi apmeklēs dažādas nometnes. Jau ceturto gadu Izglītības pārvalde rīkos
vasaras skolas «Kopā gudrāk, kopā jautrāk», kuras šogad apmeklēs ap 200 sākumskolas bērnu. Dalībnieku atlasi veica pašas skolas un to sociālie pedagogi, kā
būtiskākos kritērijus izvirzot ģimenes apstākļus un skolēnu sasniegumus mācībās
un sabiedriskajā dzīvē. Dažādas vasaras skoliņas un nometnes organizē arī interešu
izglītības mācību iestādes, un arī tās paredzētas konkrēti viņu audzēkņiem. Taču ne
mazums piedāvājumu pavadīt vasaru nometnē ir arī jebkuram pilsētas bērnam.
Tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» apkopo informāciju par tām nometnēm, kurās var
piedalīties ikviens jelgavnieks. Jāpiebilst, ka jaunums ir tas, ka «Lediņos», ja vien
būs tāds pieprasījums, šogad plānots komplektēt arī bērnudārznieku grupu.

Jūnijā – Mākslas skolas radošās darbnīcas
 Ilze Knusle-Jankevica

No 19. līdz 22. jūnijam darbosies Jelgavas Mākslas skolas
radošās darbnīcas, kas uzņems ap 50 bērnu. Interesenti tām var pieteikties pa
tālruni 63023768.
Mākslas skolas direktore Anda Stankeviča stāsta, ka šogad darbosies četras
bezmaksas radošās darbnīcas, bet vēl
nav zināms, kādas. «Pirmdien noslēdzās konkurss par nodarbībām, bet vēl
visi piedāvājumi jāizskata un jāizvērtē.
Tikai tad izlemsim, kādas radošās darb-

nīcas darbosies šovasar,» viņa stāsta.
Mākslas skolas direktore pieļauj, ka tās
varētu būt grafikas, tēlniecības, stikla
un zemes mākslas darbnīcas. Pēdējā
nometnes dalībnieki veidotu dažādas
kompozīcijas un objektus no dabas
materiāliem.
«Pērn ļoti daudz bērnu vēlējās piedalīties darbnīcās, bet, lai neciestu nodarbību kvalitāte, pasniedzējs var strādāt,
maksimums, ar 12 audzēkņiem,»
norāda A.Stankeviča. Viņa piebilst, ka
šovasar īpaši gaidīti bērni no maznodrošinātajām ģimenēm.
Plānots, ka nodarbības notiks no 19.
līdz 22. jūnijam no pulksten 10 līdz 15.

«Svētelī» – darba nometne
 Ilze Knusle-Jankevica

«Radošās vasaras nometnes
piedāvāsim tikai «Svēteļa»
bērniem, bet citiem būs iespēja divreiz nedēļā atnākt
uz siltām pusdienām un paspēlēties rotaļu istabā. Pretī
piedāvājam pastrādāt dārzā,
tāpēc var teikt, ka šī būs
tāda kā darba nometne,»
stāsta radošo domu un darbu centra «Svētelis» vadītāja
Ingrīda Lisovska.

 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar bērniem būs iespēja
apmeklēt arī vasaras Svētdienas skolas, ko organizēs
vairākas draudzes. Iepriekš
tām gan jāpiesakās, turklāt
vecākiem jārēķinās ar to, ka,
iespējams, būs arī līdzmaksājums.
Jelgavas Romas katoļu draudzes rīkotā vasaras Svētdienas skola bērniem
notiks no 7. līdz 11. jūnijam. Bīskaps
Antons Justs stāsta, ka nometne un
nodarbības ik dienu ilgs no pulksten
10 līdz 16. «No rīta būs apmācība, bet
pēcpusdienā sportošana un izklaidēšanās,» dienas kārtību raksturo bīskaps,
piebilstot, ka plānotas tādas aktīvas
nodarbes kā, piemēram, peldēšana un
boulings.
Jelgavas baptistu draudzes vasaras
Bībeles skola «Bumeranga ekspresis»
notiks no 28. jūnija līdz 2. jūlijam.
Draudzes pārstāve Mairita Zvirgzdiņa
stāsta, ka «Bumeranga ekspresis» ir
vilciens, kurš aizvedīs bērnus piedzīvojumā uz Austrāliju, tomēr ceļojuma
galvenais atklājums būs ceļš pie Jēzus.

Pieteikšanās un informācija
Jelgavas baptistu draudze – 63022645,
Mairita Zvirgzdiņa
Jelgavas Romas katoļu draudze –
29842811, Marija Gluščaka
Svētās Annas katedrāles draudze –
63025515, 29723880, Sanita Rēdmane

Iepazīstinās ar mūzikas pasauli
 Ilze Knusle-Jankevica

Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība
«Vide Intra» šovasar bērniem piedāvās mūzikas
darbnīcas. Tām pieteikties
var līdz 31. maijam pa tālruni 26301941.
«Vide Intra» vadītāja Tamāra Gžibovska stāsta, ka nodarbības sāksies
1. jūnijā un notiks reizi nedēļā eksperimentālajā mūzikas studijā Filozofu
ielā 5. «Nodarbības ir paredzētas gan
bērniem, kuri jau aktīvi nodarbojas
ar mūziku, piemēram, apgūst kāda
instrumenta spēli mūzikas skolā vai

Uz «Lediņiem» aicina arī
bērnudārzniekus
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau sākusies pieteikšanās
vasaras nometnei «Lediņos», kur visu vasaru tiks
gaidīti sākumskolas bērni,
tomēr šogad padomāts arī
par mazākajiem. «Atšķirībā
no citiem gadiem šovasar
nometnē piedāvāsim nodarbības arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
un, ja būs pieprasījums,
nokomplektēsim vienu vai
divas grupas,» par vasaras
nometni stāsta «Jundas»
vadītājas vietniece Inga
Jansone.
Šogad bērnu un jauniešu centra
«Junda» rīkotās vasaras nometnes Nometne spēs uzņemt simts bērnus dienā, nodarbības notiks darba dienās no
tēma ir «Varavīksnes smaidā». «Šādu pulksten 9 līdz 18, turklāt bērni uz «Lediņiem» tiks aizvesti ar autobusu un arī
nosaukumu izvēlējāmies, jo visu atvesti atpakaļ.
Foto: Ivars Veiliņš
vasaru spēlēsimies ar krāsām, veidoGunta Piroga nometsim krāsainu pasauli,» tā I.Jansone.
nei piesaka savu mazNometne spēs uzņemt simts bērnus
dēlu – deviņgadīgo
dienā, nodarbības notiks darba dienās
Edvardu. «Vislabāk deno pulksten 9 līdz 18, turklāt bērni uz
rētu laiks līdz Jāņiem
«Lediņiem» tiks aizvesti ar autobusu
– tikko skola beigusies,
un arī atvesti atpakaļ. Pulcēšanās
lai neskraida riņķī.
vieta – pie «Jundas» Pasta ielā 32.
Bet vēlāk vecākiem
atvaļinājums, tad jau
Iztiks bez nakts piedzīvojumiem
pieskatīs.» Zēnam šis
I.Jansone norāda, ka šogad ieviesbūs trešais gads «Letas arī dažas izmaiņas, bet tās drīzāk
diņos», viņam tur ļoti
ir strukturālas un uz nodarbību veidu
patīk. Jāpiebilst, ka pirun daudzveidību neattiecas. Tiesa, šomās stundas laikā vien
vasar bērniem netiks piedāvāti nakts
nometnei saņemti 43
piedzīvojumi – tikai pirmajā nometpieteikumi.
nes nedēļā būs nakts piedzīvojums,

Siltas pusdienas bērniem tiks nodrošinātas visu vasaru divreiz nedēļā
– otrdienās un ceturtdienās. Pēc tam,
kad bērni būs paēduši, viņi varēs arī
parotaļāties. Samaksa par to prasīta
netiks, bet «Svētelis» bērniem piedāvās
pastrādāt dārzā.
I.Lisovska pieļauj, ka uz pusdienām
bērni varēs nākt visas darba dienas, taču
tas atkarīgs no sponsoriem un tā, vai
izdosies savākt līdzekļus zupas virtuves
uzturēšanai. Tāpēc, lai saņemtu plašāku
informāciju, «Svēteļa» vadītāja interesentus aicina zvanīt pa tālruni 29137168.
bet tas būs vienreizējs pasākums.
tādēļ šī viņiem būs laba iespēja integTāpat plānotas regulāras tikšanās rēties sabiedrībā. Jāpiebilst, ka bērnu
ar vecākiem, kas notiks piektdienas ar īpašām vajadzībām uzturēšanās
pēcpusdienā. «Iepriekš ar vecākiem noteikumi nometnē tiks pārrunāti
Īpaši aicināti ir bērni vecumā no sešiem tikāmies reizi mēnesī, bet viņi paši individuāli.
līdz 13 gadiem, bet aktivitātes paredzē- brauca un gribēja redzēt, ar ko tad īsti
Savukārt jūlijā un augustā «Letas arī jauniešiem. Nodarbības notiks viņu atvases pie mums nodarbojas. diņos» notiks nometnes bērniem
Mātera ielā 54, tās būs bez maksas, Turklāt jāņem vērā tas, ka apmē- invalīdiem, ko rīkos Latvijas Bērnu
tomēr iepriekš jāpiesakās.
ram divas trešdaļas bērnu ik nedēļu fonds. Vairāk informācijas par šiem
Bībeles vasaras studijas bērniem mainās – ilgāk par nedēļu nometnē pasākumiem iespējams iegūt, zvanot
no pieciem līdz 15 gadiem šovasar uzturas mazākā daļa dalībnieku,» pa tālruni 67185721 vai 67542072.
piedāvās arī Jelgavas Svētās Annas stāsta «Jundas» vadītājas vietniece.
evaņģēliski luteriskā draudze. Svētdie- Tāpēc šogad piektdienu pēcpusdienās Piedāvājums vismazākajiem
nas skolas skolotāja Sanita Rēdmane būs «atvērtās durvis», kad vecāki
Ņemot vērā to, ka vasarā pirmsstāsta, ka nodarbības notiks no 19. līdz varēs redzēt, ko bērni nedēļas laikā skolas izglītības iestādes strādā pēc
25. jūlijam. «Bērni būs aizņemti visu paveikuši.
«slīdošā» grafika, «Junda» šogad
dienu – no rīta deviņiem līdz vakara
I.Jansone stāsta, Papildu informācija par vasaras nometni piedāvās nodarbīpieciem. Līdztekus nodarbībām būs ka nometnē pieda«Lediņos» – pa tālruni 63022298 vai mājas bas arī bērnudārzarī rokdarbi, spēles un rotaļas, dažādas līties aicināti arī lapā www.junda.lv.
niekiem. «Ar Izsporta aktivitātes un stafetes, kā arī, bērni ar īpašām
glītības pārvaldes
protams, siltas pusdienas un atpūta,» vajadzībām kopā ar pavadoni, vēlams, starpniecību par šo iespēju informētā S.Rēdmane. Viņa piebilst, ka vecā- vecāku brāli vai māsu. Šiem bērniem jām bērnudārzus, bet pagaidām vēl
kiem jārēķinās ar līdzmaksājumu par nodarbības netiks rīkotas atsevišķi, nevaru pateikt, cik liela interese par
pusdienām, bet pieteikties nometnei
varēs no 1. jūnija.

Vasaras Svētdienas skolas

citur, dzied ansambļos, popgrupās,
gan bērniem, kuri vienkārši interesējas par mūziku vai vēl tikai gatavojas
pievērsties tai nopietnāk,» norāda
T.Gžibovska. Programmā paredzētas
spēles, rotaļas un dažādi saistoši vingrinājumi, kas rosinās bērna fantāziju, prasmi klausīties, attīstīs radošo
domāšanu un ļaus apgūt zināšanas
un prasmes tā, kā to dara bērni – spēlējoties. Galvenais šo darbnīcu mērķis
ir likt bērniem justies nepiespiesti
un droši, kā arī iepazīstināt viņus ar
mūzikas pasauli.
Jāpiebilst, ka viena nodarbība ilgs
80 minūtes, grupā būs pieci bērni.
Pieteikties mūzikas darbnīcām var
bērni no pieciem līdz 13 gadiem.

Ceturtdiena, 2010. gada 27. maijs

to ir,» stāsta I.Jansone. Nodarbības
paredzētas bērniem, kuri jau spēj par
sevi pastāvēt, prot aiziet uz podiņa
un nav jāauklē, paši var darboties
audzinātāja pavadībā. Atkarībā no
pieprasījuma tiks komplektēta viena
vai divas grupas.

Dalības maksa – zemāka

Ar Jelgavas domes lēmumu šovasar samazināta dalības maksa
vasaras nometnē. Šovasar dalības
maksa nometnē «Lediņos» būs pieci
lati dienā līdzšinējo sešu vietā, bet
diennaktī – desmit līdzšinējo 11
vietā. Kopējā dalības maksa tiks
samazināta, jo ēdināšanas uzņēmums, ar kuru «Junda» sadarbojas,
piedāvājis sniegt pakalpojumus par
zemāku cenu. I.Jansone piebilst, ka
autobuss uz «Lediņiem», ēdināšana
un nodarbībām nepieciešamie materiāli ir iekļauti cenā.

Sports
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«Rullītī» autosprints

SELL spēlēs – četras medaļas

Triālisti sāk ar uzvarām

Bumbo uz nebēdu

Eiropas vicečempions

Sestdien, 29. maijā, pulksten 15 kartinga
trasē «Rullītis» notiks Latvijas vasaras
autosprinta čempionāta otrais posms.
Latvijas Automobiļu federācija informē,
ka tehniskā komisija un dokumentu
pārbaude sāksies jau no pulksten 12. Reģistrēties sacīkstēm iespējams mājas lapā
www.vasarassprints.lv vai arī uz vietas.
Plānots, ka dalībniekiem būs jāveic divi
braucieni pa pieciem apļiem katrā. Nosakot noslēguma kopvērtējuma rezultātu,
ieskaitē tiek vērtēti pieci labākie rezultāti
no sešiem paredzētajiem posmiem. Tas
nozīmē, ka iesaistīties cīņā par medaļām
var arī tie braucēji, kuri pirmajā posmā
nepiedalījās. Jāpiebilst, ka pirmajā posmā
uzvaru izcīnīja jelgavnieks Mareks Štolcermanis («Nissan 350 Z», 2500+).

No 26. Somijas un Baltijas valstu
(SELL) studentu sporta
spēlēm Tartu
atgriezušies
LLU studenti. Šogad izcīnītas četras
bronzas medaļas, turklāt visas vienā
sporta veidā – cīņā, informē treneris
Boļeslavs Matusevičs. Medaļas ieguva
Ieva Sebre, Vladimirs Koteļeņecs, Jev
geņijs Garkuls-Gurēvičs un Valters Muižnieks. LLU studenti sacentās volejbolā,
vieglatlētikā, basketbolā, minifutbolā,
džudo, grieķu-romiešu cīņā un brīvajā
cīņā. Pērn SELL spēles notika Jelgavā,
un LLU kontā 12 medaļas.

Latvijas un Baltijas triāla čempionāta
pirmajā posmā labi nostartējuši Agar
ska triāla kluba sportisti. Latvijas čempionāta 1. posmā moto klasē absolūtajā vērtējumā uzvaru izcīnīja Kaspars
Vērnieks, aiz sevis atstājot abus savus
komandas biedrus Andri un Artūru
Grīnfeldus. Ceturtais kluba braucējs
Didzis Grundulis C grupā ieguva 4.
vietu. Agarska triāla klubs uzvarēja arī
klubu konkurencē. Baltijas čempionāta
1. posmā vietu sadalījums absolūtajā
vērtējumā moto klasē tāds pats, vienīgi
mūsu Andris Petrovskis, kurš Latvijas
čempionātā nestartēja, izcīnīja 3. vietu
D grupā. Nākamais starts triālistiem
jau 5. jūnijā Saldū, kur notiks Latvijas
čempionāta 2. posms.

Sestdien pie Sporta halles notika Bumbošanas maratons. Minifutbola zibensturnīrā 7:7 noskaidroti uzvarētāji.
Jaunākajā grupā 1. vieta «RAF», bet
vecākajā – «Dobelei». Savukārt strītbola
čempionātam noslēdzies vien pirmais no
trim posmiem. Uzvarētāji pa grupām:
jaunākajā zēnu grupā «Matroži»; vecākajā zēnu grupā «Apollo»; meiteņu vecākajā grupā «Cepetis»; jaunākajā – «Redīsi».
Otrais posms notiks 3. jūnijā pulksten
17, bet trešais – 17. jūnijā pulksten
17. Uzvarētājs
tiks noteikts
trīs posmu
summā.

Jelgavnieks RTU students Andrejs
Makuha Latvijas izlases sastāvā kļuvis par Eiropas vicečempionu svara
bumbu celšanā. Klasiskajā divcīņā,
kurā rezultāts tika aprēķināts pēc
punktu summas divos vingrinājumos
– svarbumbas grūšanā no krūtīm un
tās raušanā –, A.Makuha izcīnīja sudraba medaļu (kategorijā līdz 63 kg).
Tāds pats sasniegums viņam «garajā
ciklā», kurš apkopo grūšanas un raušanas galvenos elementus, tiek veikts
maksimāli platā kustības amplitūdā
un kam nepieciešama lielāka slodze.
Eiropas čempionātā piedalījās sportisti
no Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas
un Kazahstānas.

Neticami, bet fakts – FK «Jelgava»
izcīna Latvijas kausu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirms nedēļas, 19. maijā, liela
daļa jelgavnieku klātienē vai
pie televizoru ekrāniem piedzīvoja vienu no triumfālākajiem
brīžiem pilsētas pēdējo gadu
sporta dzīvē – FK «Jelgava»
aizraujošā cīņā pēcspēles 11
metru sitienos pārspēja Jūrmalas futbola klubu un ieguva
Latvijas kausu, kā arī iespēju
piedalīties UEFA Eiropas līgas
otrās kārtas kvalifikācijas sacensībās.
Šo notikumu ir grūti pārvērtēt, jo reti
kurai faktiski amatieru komandai ir izdevies kas līdzīgs. Līdz ar izcīnīto trofeju
augs arī līdzjutēju interese un prasības
pret komandu, kaut gan par līdzjutēju
interesi būtu grēks sūdzēties arī līdz šim.
Ik spēli Ozolnieku stadionā apmeklē vidēji
600 līdzjutēju, kas Latvijas futbolā ir vērā
ņemams skaits. Tomēr ar kausa iegūšanu
nekas nebeidzas – komandai jāturpina
mērķtiecīgi strādāt, lai savu varēšanu apliecinātu ne tikai kausa izcīņā, bet arī virslīgas
čempionātā, kurā pēc aizvadītajām sešām
kārtām izcīnīti četri punkti un astotā vieta
desmit komandu konkurencē.

Ir izveidota futbola piramīda

Visvairāk, protams, priecē fakts, ka
nozīmīgu lomu komandā spēlē vietējie
spēlētāji – Valērijs Redjko, brāļi Vitālijs un
Igors Lapkovski, Aivars Ķeris un citi. Klubs
nav īstermiņa projekts un vismaz līdz šim
to apliecina arī darbos. Lēnām un pacietīgi
pilsētā ir izveidota futbola piramīda. Zem
Ar devīzi «Mūža darbu Latvijai»
Jelgavas 1. ģimnāzija nākamajā
mācību gadā aicina skolēnus
pieteikties mācībām 7., 10. klasēs un
brīvajās vietās pārējās klašu grupās!
7. klašu skolēnu uzņemšana sākas 1. jūnijā
un turpinās visu vasaru.
10. klašu skolēnu uzņemšana – 14. – 15.
jūnijā no plkst.9 līdz plkst.15; 16. – 17. jūnijā
no plkst.9 līdz plkst.12.
10. klašu audzēkņiem piedāvājam plašu
programmu klāstu:
1) vispārizglītojošo programmu, kurā skolēni
apgūst pilnu fizikas, ķīmijas un bioloģijas
kursu, 2 variantos: ar trešo svešvalodu vai
mājsaimniecību;
2) humanitārā un sociālā virziena programmu,
kurā padziļināti apgūst latviešu literatūru, angļu
valodu un trešo svešvalodu, obligāti mācās mūziku, iepazīst dabaszinību kursa programmu;
3) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu ar 2 variantiem: matemātikas
un inženierzinātņu. Šajā programmā skolēni
padziļināti apgūst eksaktos priekšmetus: fiziku,
matemātiku, informātiku, programmēšanu.
Jelgavas 1.ģimnāzija vienīgā Jelgavā, iespējams, visā Latvijā, piedāvā skolēniem apgūt
inženierzinātņu virzienu vidusskolā, sniedzot
iespēju mācīties inženierzinātņu pamatus,
datorizēto projektēšanu, tehnisko grafiku.
Šī virziena klases mācību darbs tiek realizēts
sadarbībā ar LLU.

lielās komandas 1. līgas čempionātā spēlē
FK «Jelgava» dublieri, savukārt abas šīs
komandas balsta vairāk nekā 300 jaunatnes futbola centra «Jelgava» audzēkņi.
Futbols pilsētā kļūst arvien populārāks,
un jau šobrīd uz Jelgavu brauc trenēties
arī talantīgākie audzēkņi no Jelgavas un
Dobeles novada. Nākotnē, uzlabojoties
treniņapstākļiem pēc Zemgales Olimpiskā
centra atklāšanas, šī ģeogrāfija varētu arī
paplašināties.

Amatieri uz Eiropas skatuves

FK «Jelgava» panākumi vēlreiz apliecina, ka ne vienmēr visu izšķir nauda, jo kluba budžets ir viens no pieticīgākajiem starp
virslīgas komandām. Neskatoties uz to, ir
izdevies radīt ažiotāžu ap spēlēm un iekarot
daudzu Latvijas futbola speciālistu un līdzjutēju simpātijas. Līdz šim Latvijas futbolā
vēl neviena komanda kā virslīgas debitants
nav spējusi izcīnīt Latvijas kausu.
Jācer, ka kluba panākumi neatstās
vienaldzīgus arī potenciālos atbalstītājus,
jo bez papildu finanšu ieguldījumiem diezin vai izdosies sekmīgi noslēgt šo sezonu.
Jau šobrīd latiņa uzstādīta augstāk par
jebkurām prognozēm. Jāapzinās, ka lielākā
daļa kluba spēlētāju ikdienā strādā algotu
darbu vai mācās, bet vakaros trenējas.
Diezin vai mēs varēsim atrast daudz tādu
klubu, kuri spēlē Eiropas kausa izcīņā, bet
lielākajai daļai spēlētāju futbols nav pamatnodarbošanās. Tādēļ lielā mērā tieši kluba
spēja piesaistīt papildu resursus noteiks
to, vai izdosies saglabāt līdzšinējo sastāvu
līdz sezonas beigām. Nav noslēpums, ka
par virkni spēlētāju jau šobrīd interesi
izrāda dažādu Eiropas klubu skauti un
aģenti. Tas gan nenozīmē, ka tiek plānots

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus pasniedzējus
un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis
63021591, 26078270, 26448426.

SIA «Uzars bruģēšana»
aicina darbā
bruģētājus,
frontālā un universālā iekrāvēja
vadītājus.

Prasības:

• vēlama B kategorijas vadītāja apliecība;
• precizitāte darba izpildē un augsta
atbildības sajūta;
• prasme organizēt savu darbu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt
uz e-pastu: uzars@uzars.lv vai pa faksu
67871221 vai zvanīt pa tālruni
67871964, 26308444.

kardināli mainīt kluba politiku un pārtapt
par profesionāļiem. Arī kluba galvenais
treneris Dainis Kazakevičs apstiprina, ka
būtiskas izmaiņas nedz kluba struktūrā,
nedz spēlētāju sastāvā nav gaidāmas, tomēr
jāapzinās, ka kluba budžets tika veidots ar
debitantu piesardzību un virkne izdevumu,
kuri sākotnēji netika plānoti, šobrīd ir
kļuvuši par objektīvu realitāti. «Arī dalība
Eiropas kausos būs jāapmaksā no pašu
līdzekļiem, jo izcīnīto prēmiju no UEFA
saņemsim tikai pēc Eiropas līgas sezonas
noslēguma 2011. gada maijā vai jūnijā,» tā
D.Kazakevičs.

Ko piespēlēs izloze?

Savus pretiniekus Eiropas līgas kvalifikācijas 2. kārtā FK «Jelgava» uzzinās izlozē,
kas notiks 21. jūnijā UEFA galvenajā mītnē
Šveicē. Apzinoties reālos spēku samērus,
nebūtu korekti kalkulēt parocīgāko pretinieku, jo jebkura komanda 2. kvalifikācijas
kārtā būs potenciāli spēcīgāka. Vismaz
teorētiski var nākties spēlēt arī ar tādiem
Eiropā pazīstamiem klubiem kā Grieķijas
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā –
skolēnu uzņemšana!
2010./2011. mācību gadam uzņemsim
skolēnus 7. un 10. klasēs visās izglītības programmās.
Uzņemšana 7. – 9. klasēs
pirmajā nedēļā pēc liecību saņemšanas no 31.
maija līdz 11. jūnijam
no pulksten 10 līdz 15 (pirmd., otrd., trešd.,
piektd.); no pulksten 14 līdz 19 (ceturtd.).
Uzņemšana 10. – 12. klasēs
no 14. jūnija līdz 22. jūnijam
no pulksten 10 līdz 15 (pirmd., otrd., trešd.,
piektd.); no pulksten 14 līdz 19 (ceturtd.).
Informācija pa tālruni 63029212;
www.jsg.lv

Foto: Ivars Veiliņš
«Olympiacos», Turcijas «Besiktas» vai
Bukarestes «Dinamo». Jebkura iznākuma
gadījumā tā jelgavniekiem būs lieliska pieredze un stimuls apliecināt sevi.
Spēles paredzētas 15. un 22. jūlijā. Arī
izbraukuma un mājas spēles datumu noteiks izloze. Jārēķinās, ka mājas spēle būs
jāaizvada «Skonto» vai «Daugavas» stadionā Rīgā, jo diemžēl Zemgales Olimpiskā
centra stadions vēl nebūs gatavs.

Mājās pret «Blāzmu»

Simboliski Pilsētas svētku programmu
šogad noslēgs mūsu futbolisti, kuri 30. maijā pulksten 18 Ozolnieku stadionā uzņems
Rēzeknes «Blāzmas» komandu. Pirms
spēles no pulksten 17 līdzjutēji aicināti
izmantot iespēju un nofotografēties pie izcīnītā Latvijas kausa, bet 17.30 skatītājiem
būs iespēja baudīt Baltijas jauno mūziķu
skolas priekšnesumu. Arī pirmdien, 31.
maijā, pulksten 18 visi aicināti uz futbolu,
kad Daugavas stadionā Sporta ielā 2 FK
«Jelgava» dublieri mājas spēlē uzņems
daugavpiliešu BFC «Daugava 2».

Jelgavas Mākslas skolas
Radošā mākslas studija
aicina pieteikties bērnu no 5 līdz 7 gadu
vecumam vasaras nodarbībām.
Interesēties pa tālruni 28857845,
skolotāja Agija.
Pirmā nodarbība notiks 3. jūnijā
pulksten 17.

Sporta pasākumi
 27. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 7. kārta
(«Ķiršos»).
 28. maijā – starptautisks sieviešu
basketbola turnīrs «JSBL Nike Cup».
Pulksten 10 – RTU «Merks» – «Jugla»;
«Avantis/Viesnīca «Radi un draugi»»
– «Jelgava»; pulksten 11.45 – «JSBL Nike
Cup» atklāšana; pulksten 12.30 – Tartu
«Kalev» – Valmieras Sporta klubs; Viļņas
«Tiketa» – «Liepājas metalurgs»; pulksten 18 – Valmieras Sporta klubs – RTU
«Merks»; «Liepājas metalurgs» – «Avantis/Viesnīca «Radi un draugi»»; pulksten
20 – «Jugla» – Tartu «Kalev»; «Jelgava»
– Viļņas «Tiketa».
 29. maijā – starptautisks sieviešu basketbola turnīrs «JSBL Nike Cup». Pulksten
10 – Tartu «Kalev» – RTU «Merks»; «Liepājas metalurgs» – «Jelgava»; pulksten
12 – «Jugla» – Valmieras Sporta klubs;
«Avantis/Viesnīca «Radi un draugi»» – Viļņas «Tiketa»; pulksten 18 – fināls.
 29. maijā pulksten 15 – Latvijas vasaras autosprinta čempionāta 2. posms
(kartinga trasē «Rullītis»).
 30. maijā pulksten 12 – Jelgavas
kauss, Baltijas čempionāts ūdens motocikliem, 1. posms (Lielupē).
 30. maijā pulksten 18 – LMT virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – SK «Blāzma» (Ozolnieku stadionā).
 31. maijā pulksten 18 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – BFC
«Daugava 2» (Daugavas stadionā).
 3. jūnijā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas čempionāts strītbolā, 2. posms (pie
Sporta halles).
 6. jūnijā pulksten 18 – LMT virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – FK «Jaunība» (Ozolnieku stadionā).

Meklē darbu
Divi kārtīgi, strādīgi jaunieši steidzami meklē
darbu. Vēlams pastāvīgu. Izskatīsim jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 29761811 (Gints).
Remontējam dzīvokļus. Iekšdarbi, kosmētiskais
remonts. Kvalitatīvi un lēti.
Tālrunis 28820811, 29925480.
Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var dzīvot uz
vietas, var aprūpēt vecu cilvēku.
Tālrunis 22360928.
Sieviete (60 gadi) meklē auklītes, veca cilvēka
vai slimnieka aprūpētājas darbu. Var piedāvāt
arī citu darbu. Tālrunis 29788771.
Palīgs celtniecībā. Tālrunis 27197549.
Fasāžu siltināšanā un dekoratīvajā apmešanā.
Tālrunis 28382931.

Piedāvā darbu
Sakarā ar jaunu projektu aicinām darbā
sievietes ar pedagoģisko izglītību. Pārkvalifikācija. Apmācības. Pārrunas Rīgā.
Tālrunis 26972775.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS BALAKS (dz. 1941. g.)
IRMENA GEIBA (dz. 1946. g.)
DJAČENKO GAĻINA (dz. 1914. g.)
MĀRIS VIRZIŅŠ (dz. 1975. g.)
JEĻENA TVOROGOVA (dz. 1956. g.)
IGORS SMIRNOVS (dz. 1995. g.)
LAIMNESIS VERNERS SŪNA (dz. 1936. g.)
TAISIJA ĻEBEDEVA (dz. 1927. g.)
MARIJA TJAZINA (dz. 1911. g.)
ZIGMUNDS SAUKUMS (dz. 1959. g.)
LAIMA ĀBELKOKA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 27.05. plkst.12.30 Meža kapsētā.
JEĻENA BUDKO (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 27.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS JANELS (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 27.05. plkst.12 Zanderu kapsētā.

6
31. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1005.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 170. un 171.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5325.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Kvīnslenda». Dokumentāla filma.
12.00 «De facto».*
12.40 «Ielas garumā».*
13.10 «Skafandrs un tauriņš». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
15.25 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1005.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5326.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 172. un 173.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «De facto».*

LTV7
7.00 LBL 7.finālspēle.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 59. un 60.sērija.
11.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.55 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.20 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Prāgā. 2008.gada 2.augusts.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 59. un 60.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.55 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 2007.g. 13. sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Basketbola spēļu apskats».
22.20 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
23.10 «Krējums… saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 78.sērija.
10.05 «Solo dēlam». Austrijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 1. un 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 11.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 8.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 192.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 19.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 21. un 22.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājupceļš gadu garumā». Dokumentāla filma.
22.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 10.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Nikita». ASV seriāls. 51.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Bezgalīgais ceļojums». ASV melodrāma. 2002.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 1.sērija.
6.45 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
7.15 «Māmiņu klubs».
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 35. un 36.sērija.
8.10 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 16.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 1. sērija.
10.55 «Televeikala skatlogs».
11.10 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
12.10 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 18.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 3.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.15 «Medikopters 2». Seriāls. 9.sērija.
15.20 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 73.sērija.
16.15 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 71.sērija.
17.15 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 135.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 203.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 11.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 14.sērija.
23.05 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 2.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 30.sērija.
1.30 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 12.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

tv programma
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

1. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1006.sērija.
9.00 NATO Parlamentārās Asamblejas 2010.gada
pavasara sesija.
13.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
13.45 «Viss notiek».*
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1006.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5327.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 174. un 175.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». 1.daļa.
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Studijā – Ināra Vārpa. Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*
0.35 «Skats no malas».*

13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.10 «Medikopters 2». Seriāls. 10.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 74.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 72.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 136.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 204.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 1.sērija.
22.55 «Aiz dzīvības robežas». ASV šausmu filma. 1990.g.
1.10 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 13.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joks».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

2. jūnijs, trešdiena
LTV1

7.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. FC Skonto – SK Liepājas metalurgs.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 61. un 62.sērija.
11.00 «SeMS».*
12.10 «Mistiskā Āzija». Dokumentāls seriāls. 13. sērija.
13.05 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Grand Prix spīdvejā Daugavpilī. 2008.gada 30.augusts.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 61. un 62.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.55 «Baltijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
20.55 «Akvanauti». Seriāls. 44.sērija.
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1007.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 174. un 175.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5327.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 135.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1007.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5328.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 176. un 177.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». 1.daļa.

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 79.sērija.
10.05 «Denisa bieds». Piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 3. un 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 12.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 9.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 193.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 20.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 23. un 24.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Bērnaukle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 7.sērija.
1.00 «Deksters». ASV seriāls. 1.sērija.
2.05 «Liktenīgā biļete». ASV melodrāma. 2000.g.
3.40 «Jaunavu teritorija». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 63. un 64.sērija.
11.00 «SeMS».*
12.10 «Baltijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
13.05 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kopenhāgenā. 2009.g. 13.jūnijs.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 63. un 64.sērija.
17.00 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 5.sērija.
19.55 «Pārcilvēki. Spēkavīri». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.*
23.25 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.

LTV7

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 6.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 2.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 3.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 37. un 38.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 2.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 19.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 4.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 35.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 80.sērija.
10.05 «Deniss biedē atkal». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 15.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 5. un 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 13.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 10.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 194.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 21.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 25. un 26.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.

Ceturtdiena, 2010. gada 27. maijs
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Inspektors Grauds». Latvijas seriāls. 6.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 8.sērija.
1.10 «Deksters». ASV seriāls. 2.sērija.
2.05 «Jums pienācis pasts». Romantiska komēdija. 1998.g.
3.55 «Kurkulis». ASV komēdija. 2002.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 7.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 3.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 4.sērija.
7.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 39. un 40.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 5. un 6.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 3.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 20.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 5.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.10 «Medikopters 2». Seriāls. 11.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 75.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 73.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 137.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 205.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
22.00 «Radu būšana 2» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
23.05 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
0.15 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 22.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

3. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1008.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 176. un 177.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5328.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Aligatoru medības Floridā».
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 136.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunāko grāmatu apskats.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1008.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5329.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 178. un 179.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 17.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Ziemeļu puse».*
23.40 «Garīgā dimensija».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 65. un 66.sērija.
11.00 «SeMS».*
11.50 «Pārcilvēki. Spēkavīri». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.45 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.10 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2009.g. 27.jūnijs.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 65. un 66.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).

19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 6.sērija.
19.55 «Tuklās līgavas». Dokumentāla filma.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Derības uz dzīvību». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
23.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 81.sērija.
10.05 «Alise Brīnumzemē». ASV animācijas filma. 2007.g.
11.05 «Trīs musketieri». ASV animācijas filma. 2007.g.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 16.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 7. un 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 14.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 11.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 195.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 22.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 27. un 28.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.15 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 9.sērija.
1.10 «Deksters». ASV seriāls. 3.sērija.
2.10 «Izstādes čempions». ASV komēdija. 2000.g.
3.35 «Klejotājs». Laikmeta drāma. 2005.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 5.sērija.
7.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 41. un 42.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 4.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 21.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 6.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 39.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.10 «Medikopters 2». Seriāls. 12.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 76.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 74.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 138.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 206.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 10.sērija.
22.00 «Starpnieks». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
0.55 «Kinomānija».
1.25 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 7.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

4. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 13.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 178. un 179.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5329.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Savvaļas kaleidoskops». 14. un 15.sērija.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 137.sērija.
15.35 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 13.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5330.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Otrā iespēja». Seriāls. 180. (noslēguma) sērija.
18.55 «Dzejnieka vārds. M.Čaklajam – 70».*

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 27. maijs
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 21.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

LTV7

8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 60.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 21.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 17.sērija.
13.40 «Svētki Latvijas novados». Jaunpiebalga.*
14.50 «Dzejnieka vārds. M.Čaklajam – 70».*
15.15 «Dzejnieka lūgšana».*
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Aligatoru medības Floridā».
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Hanzas un Pulkveža Brieža ielas.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Mis Mārpla». Detektīvseriāls.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Gosforda parks». Traģikomēdija. 2001.g.

7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 67. un 68.sērija.
11.00 «SeMS».*
11.50 «Tuklās līgavas». Dokumentāla filma.
12.50 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 7.sērija
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Grand Prix posms spīdvejā Daugavpilī. 2009.g.
1.augusts.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 67. un 68.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 33.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Mīlestība uz naža asmens» (ar subt.).
Detektīvfilma. 2007.g.
23.50 «Vistlera». Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
0.40 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 82.sērija.
10.05 «Bezgalīgais ceļojums». ASV melodrāma. 2002.g.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 17.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 9. un 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 15.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 12.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 196.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 23.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.10 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 29. un 30.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
23.05 «Slevina laimīgais skaitlis». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
1.05 «Mehāniskais apelsīns». Melnā komēdija. 1971.g.
3.30 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
4.20 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
5.05 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 5.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 6.sērija.
7.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 43. un 44.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 20.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 5.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 22.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 7.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
41.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.10 «Medikopters 2». Seriāls. 13.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 77.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 75.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 139.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Es, es pats un Airīna». ASV komēdija. 1999.g.
22.30 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 1.sērija.
1.15 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
2.00 «Mans mākslīgais bērns». Dokumentāla filma.
2.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.

5. jūnijs, sestdiena
LTV1

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
15.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Ūdenspolo
sievietēm. Fināls.*
16.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Ūdenspolo
vīriešiem. Fināls.*
17.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 35. un 36.sērija.
18.35 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
19.05 «Mīlestība uz naža asmens» (ar subt.).
Detektīvfilma. 2007.g.
21.15 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 13. un 14.sērija.
22.10 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2009.g.
23.45 «Derības uz dzīvību». Spraiga sižeta filma. 2004.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 59.sērija.
6.50 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 45.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Skubijs Dū un svešie». Animācijas filma. 2000.g.
10.55 «Dekstera laboratorija». Animācijas filma. 1999.g.
11.55 «Mazie milži». Piedzīvojumu komēdija ģimenei. 1994.g.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
15.45 «Atklāj patiesību». Francijas komēdija. 2001.g.
17.25 «DOA: Dzīvi vai miruši». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 40. un 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
22.25 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
0.30 «Slevina laimīgais skaitlis». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.10 «Mehāniskais apelsīns». Melnā komēdija. 1971.g.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 45. un 46.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 15.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 6.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 8.sērija.
11.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 203. un 204. sērija.
12.30 «Kinomānija».
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
15.35 «Es, es pats un Airīna». ASV komēdija. 1999.g.
17.50 «K-9». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Spēles plāns». ASV komēdija. 2007.g.
22.30 «Skats no augšas». Romantiska komēdija. 2003.g.
0.15 «Aklās dusmas». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2007.g.
12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
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15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Žandarmi un žandarmes». Komēdija. 1982.g.
19.10 «Misters Bīns» (latviešu va.). Komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Svītraino reiss» (ar subt.). Komēdija. 1961.g.
23.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

22.15 «Bezbailīgais». ASV un Ķīnas drāma. 2006.g.
0.20 «Brālis» (ar subt.). Krievijas spraiga sižeta filma.
1997.g.
2.15 «Pirāta lāsts». ASV šausmu filma. 2005.g.
3.50 «Kobra 11». Seriāls. 7.sērija.
4.40 «Nakts joki».

6. jūnijs, svētdiena
LTV1

7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.). Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.

8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls.
18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». 1.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Maljorka».
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 Agata Kristi. «Mis Mārpla». Detektīvseriāls.
17.05 «Savvaļas kaleidoskops». 14. un 15.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «De facto».*
24.00 «Cilvēku planēta. Kāzu festivāls Hainaņā».

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Akvanauti». Seriāls. 43.sērija.
14.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Futbols.
Fināls.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 37.sērija.
16.50 «Basketbola spēļu apskats».*
17.20 «Neieredzot Elisonu Ešliju». komēdija. 2005.g.
19.05 «Poga» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2008.g.
20.45 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 20. (noslēguma) sērija.
21.30 «Neraudi!» Kanādas spraiga sižeta filma. 2007.g.
23.00 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2009.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 60.sērija.
7.00 «Mājokļa jautājums».*
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 46. un 47.sērija.
8.55 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
10.55 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 10.sērija.
11.50 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ čempionāta
tiešraide.
12.10 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
14.00 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ čempionāta
tiešraide.
14.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
16.15 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ čempionāta
tiešraide.
16.35 «Latvijas zelta talanti». Latvijas šovs.
18.45 «Latvijas sportiskākā klase». ZZ čempionāta
tiešraide.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Krietnais Vils Hantings». ASV drāma. 1997.g.
22.50 «Dīleris». ASV krimināldrāma. 1992.g.
0.55 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
2.35 «Atklāj patiesību». Francijas komēdija. 2001.g.
4.00 «DOA: Dzīvi vai miruši». spraiga sižeta filma. 2006.g.
5.15 «Renegāts». ASV seriāls. 16.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 47. un 48.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls.
16.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma.
14.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 2.raidījums.
11.50 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 205. un 206.sērija.
13.00 «Spēles plāns». ASV komēdija. 2007.g.
15.10 «Skats no augšas». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
16.55 «Kobra 11». Seriāls. 7.sērija.
17.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija». Realitātes
šovs. 8.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «xXx». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.

TV5

13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.).
Seriāls.
20.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.00 «Kriminālkvartets» (ar subt.). Spraiga sižeta filma.
1989.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Erotiskie stāsti. Grēcīgā apsēstība». Erotisks seriāls.

27. maijā plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde
«Labvakar, Latvija!».

J.Lūsēna muzikālais vakars ar aktieriem A.Skrastiņu, Ģ.Ķesteri, J.Paukštello,
I.Pļavnieci, A.Robežnieku, S.Rubuli, V.Liepiņu, E.Egliņu. Koncertā piedalās
instrumentālā grupa J.Vaivoda vadībā. Biļešu cenas: Ls 8; 7; 6; 5; 4.

28. maijā plkst.19 – «Ceplis».

Muzikāli satīriska komēdija. Liepājas teātra viesizrāde. Režisors J.Rijnieks. Cepļa
lomā E.Pujāts. Komponists J.Kulakovs. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3 (Uzvaras parkā).
Kases darba laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00 – 19.00, sestd. 9.00 – 14.00
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679
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 27. maijā

 Pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde «Labvakar, Latvija!». J.Lūsēna muzikālais vakars
ar aktieriem A.Skrastiņu, Ģ.Ķesteri, J.Paukštello, I.Pļavnieci, A.Robežnieku, S.Rubuli,
V.Liepiņu, E.Egliņu. Koncertā piedalās instrumentālā grupa J.Vaivoda vadībā. Biļešu
cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 No 28. līdz 30. maijam no pulksten 9 līdz 23 – darbosies «Annels» atrakciju parks
(skvērā aiz kultūras nama).

 28. maijā

 Pulksten 17 – Pilsētas svētku gājiens.
 Pulksten 19 – «Ceplis», muzikāli satīriska komēdija. Liepājas teātra viesizrāde. Biļešu
cena – Ls 5; 4; 3 (Uzvaras parkā).
 No pulksten 22 līdz 23.59 – zaļumballe. Spēlē Jelgavas novada pūtēju orķestris
«Zelmeri» (Uzvaras parkā).

 29. maijā

 No pulksten 9 līdz 14 – Amatu diena (Hercoga Jēkaba laukumā).
 No pulksten 12 līdz 14 – 2. Latvijas Ātradīšanas čempionāta ietvaros Vislatvijas
akcija Jelgavā «Dzijām savienotās pilsētas» (pie kultūras nama).
 No pulksten 11 līdz 20 – mākslas akcija un mākslinieku plenērs «Aļņu dārzs vecpilsētā» (piedāvā galerija «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 No pulksten 20 līdz 22 – laikmetīgās mākslas notikums vidē «Galerijas pastaiga
vecpilsētā» (vecpilsētā, pie galerijas «Suņa taka»).
 Pulksten 19 – koncerts «Jelgava mainīgās krāsās...». Piedalās Jelgavas dziedātāji,
dejotāji un aktieri. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 No pulksten 21 līdz 23.30 – koncerts un balle. Spēlē grupa «Leģions» – A.Brīze,
T.Kleins, V.Krieviņš, E.Glotovs, J.Kristons (Uzvaras parkā).
 Pulksten 24 – «Hercogam Jēkabam – 400!». Svētku uguņošana (Hercoga Jēkaba
laukumā). Dāvina «Annels» atrakciju parks.

NOTIKUMI

Paldies jelgavniekiem!
28. maijā, svinīgajā pieņemšanā pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa, kas
tiek rīkota par godu Pilsētas
svētkiem, jelgavniekiem tiks
pasniegtas «Goda zīmes» un
«Pateicības raksti». Šoreiz
pilsētas augstākos apbalvojumus saņems septiņi mūsu
pilsētas iedzīvotāji – diviem
domes priekšsēdētājs paldies
teiks, pasniedzot «Goda zīmi»,
savukārt piecu ieguldījums novērtēts ar «Pateicības rakstu».
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunā
tos cilvēkus, kuri jau šonedēļ
saņems pilsētas augstākos
apbalvojumus.

Viktors Valainis, LLU Sporta
katedras vadītājs:
«Goda zīme» par
pilsonisko aktivitāti un aktīvu sabied 30. maijā
risko darbību
 Pulksten 13 – 5. Vienotības velobrauciens (starts – Ozolskvērā).
«Kaut kas jau
 No pulksten 15 līdz 20 – Jelgavas BJC «Junda» mācību gada noslēguma koncerts tajā dzīvē tomēr ir
«Jundas brīnumzemē». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
izdarīts. Pavisam
 Pulksten 17 – garīgās mūzikas koncerts «Lai tāpēc šodien torņi skan!» (Sv.Annas noteikti varu teikt,
katedrālē).
ka par pilsētas «Goda zīmi» esmu vairāk
gandarīts nekā tad, ja man tiktu piešķirts
Izstādes
kāds apbalvojums valsts mērogā, jo tieši
 No 18. maija – Ulda Rogas Zīmēšanas studijas dalībnieku darbu izstāde (kultūras te, Jelgavā, dzīvo cilvēki, kuri mani panama 2. stāvā).
zīst vislabāk, kuri zina, ko esmu darījis,
 Līdz 31. maijam – izstāde «Brīnišķīgā Taivāna» (kultūras namā).
kurus pazīstu es un kuru dēļ strādāju.
 Līdz 31. maijam – Ulda Janča ceļojuma fotogrāfiju izstāde «Indijas krāsas» (kultūras Tieši viņi mani ir novērtējuši, un tas
nama 1. stāvā).
sniedz vislielāko gandarījumu. Šis man
 Līdz 13. jūnijam – Izstāde «Vidusbaltijas militārā amatniecība 16. – 17. gadsimtā» ir īpašs laiks, jo vēlreiz nācās pārcilāt
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
vecās fotogrāfijas, dažādus materiālus,
 Līdz 18. jūnijam – izstāde «Alnis uz Suņa takas» («Suņa takā» Dobeles ielā 68).
kas saistās ar studentu korporācijas «Ven Līdz 22. jūnijam – Miervalža Derkusova izstāde «Gleznas» (Mūzikas skolā).
tonia», Latvijas Zemessardzes studentu
 27. maijā pulksten 15 – Ivandas Spulles-Meieres personālizstādes atklāšana (Ģe- bataljona pirmsākumiem. Esmu bijis klāt
derta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
gan pie šo organizāciju dibināšanas, gan
 Līdz 30. maijam – Lilitas Postažas gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
esmu tajās iesaistīts joprojām. Esmu inženierzinātņu doktors, taču jau 18 gadus
strādāju pavisam citā jomā, jo mans hobijs
– sports – kļuva par manu darbu. Turklāt
diendienā esmu kopā ar jauniešiem. Pateicoties viņiem, jūtos jauns. Visam pamatā,
protams, ir aktīvs dzīvesveids, tieši tādēļ
esmu ieplānojis vēl uzrakstīt grāmatu,
tajā iekļaujot veselīga un aktīva dzīvesveida pamatprincipus, rekomendācijas, kā ar
nelielu gribasspēku un laika patēriņu sevi
var uzturēt labā formā. Es negribu mācīt,
 Ritma Gaidamoviča
bija vakar, 26. maijā. «Tā ir «kantaina» bet gan iedrošināt, ka arī pietiekami lielā
jubileja. Jā, protams, izstādi rīkoju arī par vecumā daudz ko varam paveikt.»
«Datums izstādei bija «nolikts»
godu tai, taču tas nav galvenais akcents.
Silvija Melita
jau vairākus gadus, nu tas ir
Man šķiet, veiksmīgi ir tas, ka izstāde tiks
pienācis. Izstāde – tās ir milzu
atklāta Pilsētas svētkos un to, iespējams, Dālmane, Latvirūpes, atbildība un gods vienaplūkos arī pilsētas viesi,» teic māksliniece. jas Bērnu fonda
laicīgi, taču tagad, pēc iekārI.Spulle-Meiere atzīst, ka šobrīd jūtas, kā Jelgavas nodaļas
tošanas, varu teikt, ka sajūta ir
moderni saka, multimāksliniece, jo nu vairs priekšsēdētāja:
«Goda zīme» par
laba,» teic jelgavniece māksliviņas krājumos nav tikai mākslas darbi, ko
niece Ivanda Spulle-Meiere.
pie sienām stiprināt, bet arī daudz tādu, ilggadēju, godprātīkuri jāizvieto zemāk. Tieši tāpēc šeit būs gu un pašaizliedzīTieši šodien, 27. maijā, pulksten 15 Ģe- skatāma keramika, figūras, grafika un arī gu darbu pilsētas
derta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas viena tekstilija, kas noteikti būšot pārstei- sociālajā sistēmā
«Pēc intensīva
muzejā pēc ilgāka laika durvis vērs viņas gums pat zinātājiem. «Man ļoti paveicies,
personālizstāde «Sirds. Satikšanās. Putni». ka es varu strādāt vairākos novirzienos. darba gandrīz 20 gadu garumā beidzot
«Ja iepriekš manās izstādēs varēja redzēt Man tikušas vairākas Dieva dāvanas, un esmu paņēmusi atvaļinājumu – nelielai
melnbaltu grafiku, tad šoreiz skatītājiem par to esmu pateicīga, tieši tāpēc cenšos atelpai, lai ar jaunu sparu atkal varētu
ļaušu novērtēt dažādas krāsas. Tās noteikti to visu izpaust radoši,» teic māksliniece. sevi ziedot sabiedrībai. Atceros, tolaik biju
cilvēkos radīs pavasarīgi ziedošas sajūtas,» Personālizstādē būs apskatāmi gan darbi, nolēmusi doties pelnītā atpūtā pēc ilgiem
teic I.Spulle-Meiere. Jāpiebilst, ka izstāde kas tapuši 1993. un 1994. gadā, gan, kā darba gadiem Rīgas Politehniskajā instiīpaša arī ar to, ka tā tiks atklāta tieši dienu pati saka, pavisam svaigi, tikko nožuvuši. tūtā. Domāju, ka nu beidzot atpūtīšos,
taču mani uzrunāja toreizējie domnieki,
pēc mākslinieces dzimšanas dienas, kas Izstāde skatāma līdz 27. jūnijam.
aicinot iesaistīties, lai arī mūsu pilsētā
Izstāde «Aktīvā jaunatne»
Iespēja piedalīties konkursos
tiktu izveidota Bērnu fonda nodaļa. «Vai
29. maijā no pulksten 12.30 līdz 18 Jaunākajā jauniešu ziņu lapā «Eurodesk» tev tiešām bērnu liktenis ir vienaldzīgs?!»
skvērā aiz kultūras nama norisināsies apkopots rekordliels iespēju skaits – 59 tieši šis jautājums salauza manu pretoJauno uzņēmēju apvienības un jau- iespējas piedalīties dažādos konkursos vai šanos uzņemties jaunus pienākumus, jo
niešu organizācijas «Do it creative» pasākumos jauniešiem vecumā no 13 līdz tas man nebija vienaldzīgs. Nu palīdzēts
rīkotā izstāde «Aktīvā jaunatne». Iz- 30 gadiem. Ziņu lapu var lejupielādēt Zem- jau ap 800 ģimeņu – gan materiāli, gan
stādē aicinātas piedalīties nevalstiskās gales NVO centra mājas lapā: www.zem- morāli, un kas gan var sniegt vēl lielāku
organizācijas, skolēnu mācību firmas galei.lv, sadaļā «Jauniešiem». Tajā apkopoti gandarījumu, ja redzi, ka bērniņš, kurš
un jaunie uzņēmēji (uzņēmēji līdz 25 aktuālākie piedāvājumi foto, eseju, filmu sešu gadu vecumā vēl cīnījās ar nāvi, tagad
gadiem vai tādi, kuriem uzņēmuma un videoklipu konkursos Latvijā, Eiropā un izaudzis par drosmīgu meiteni... Katram,
vecums nepārsniedz trīs gadus). pasaulē. Pāris no nozīmīgākajām iespējām, kas pie manis vēršas, ir sava sāpe, dažkārt
Pieteikšanās – līdz 28. maijam pa kas publicētas maija «Eurodesk»: doties briesmīgi likteņi. Es uzklausu, cenšos
tālruni 26199362 (Kristaps) vai arī apmaksātā projektā cauri Eiropai, veikt palīdzēt un par to saņemu gandarījumu,
pa e-pastu: jaunie.uznemeji@gmail. brīvprātīgo darbu Gruzijas skolās vai Eiropas ko neatsvērtu nekāda nauda. Taču šai
com, norādot organizācijas nosauku- basketbola čempionātā Liepājā, pieteikties medaļai ir arī otra puse – manu nesavmu, nelielu aprakstu un kontakttālru- vasaras jauniešu darbam Ziemeļvalstīs; tīgo ziedošanos sabiedrībai ne vienmēr
ni. Dalība pasākumā ir bez maksas. iesniegt darbu UNESCO eseju konkursā ar sapratusi mana ģimene. Vēl nesen dēls
Sīkāka pasākuma programma mājas iespēju doties uz Japānu, kā arī stažēties atgādināja, ka, audzinot svešus bērnus,
pašas mazbērniem pietrūka laika... Bet
lapā: www.zemgalei.lv.
Eiropas Parlamentā.
viņi vienalga ir izauguši par ļoti labiem

Keramika, figūras, grafika un krāsas

Ceturtdiena, 2010. gada 27. maijs

cilvēkiem, un esmu lepna par viņiem.
Tagad jau atkal domāju, ka beidzot tomēr
pienācis laiks doties pelnītā atpūtā, taču,
uzzinot, ka saņemšu «Goda zīmi», kolēģi
teic, ka nedrīkst atkāpties.»

apbalvojumu visa mūsu kolektīva vārdā.
Šķiet, esmu viens no jaunākajiem, kam
tas piešķirts, taču pēdējā laikā nākas
pierast, ka daudzās jomās esmu viens no
jaunākajiem. Arī jaunākais treneris futbola
komandai, kas ieguvusi Latvijas kausu...
Leonīds ŅikiUn tā visa pamatā ir neatlaidīgs darbs,
tins, bijušais Jelgaticība tam, ka tas, ko tu dari, ir pareizi. Ir
vas 5. vidusskolas
svarīgi neapstāties pie pirmās, otrās un
fizikas skolotājs:
pat trešās neveiksmes, jo jāapzinās, ka
«Pateicības raksts»
viss, ko esi iecerējis, uzreiz var neizdoties.
par ilggadēju darJelgavnieks esmu kopš četru gadu vecuma,
bu, augstu profeun, manuprāt, Jelgava patiesi ir iespēju
sionālo meistarību
pilsēta. Šeit radīti visi priekšnoteikumi,
un ieguldījumu
lai attīstītos, tikai ir jāgrib un jādara. Mēs
pilsētas izglītības
apzināmies, ka pārstāvam savu pilsētu, un
sistēmā
esam lepni, ka tā ir tieši Jelgava – pilsēta ar
«Šis būs jau sestais apbalvojums, ko man bagātīgu vēsturi un īpašu auru.»
visa mana darba mūžā piešķīrusi mana
pilsēta Jelgava. Tad jau laikam sanāk, ka
Māris Brancis,
esmu pelnījis, lai mani uzslavē, kaut gan Jelgavas Māksline mirkli neesmu strādājis tāpēc, lai mani nieku biedrības
novērtētu. Par visu augstāk man vienmēr vadītājs:
bijušas siltas attiecības ar kolēģiem un «Pateicības raksts»
skolēniem, un tādas tās ir vēl joprojām, par augstu profekaut jau divus gadus skolā nestrādāju. sionālo meistarību
Dzīvi vienmēr esmu centies uztvert fi- kultūras un mākslozofiski, bet uz visu skatīties reāli. Visu las vērtību populamūžu cilvēks taču tāpat nevar nostrādāt rizēšanā
– agri vai vēlu pienāk laiks, kad jābeidz,
«Jelgavas māksun mans laiks bija pienācis. Ar maniem linieki ir tieši tādi paši, kāda ir Jelgava.
agrākajiem skolēniem man ir ļoti labas Ļoti dažādi. Arī viņiem sāp, ka Hercoga
attiecības. Tagad taču ir internets, skaips, Jēkaba laika pilsēta ir pazudusi, taču, šķiet,
un vēl nesen pat saņēmu vēstuli ar siltiem pēdējos gados tās gars gan ir atjaunojies
vārdiem. Par fizikas skolotāju nostrādāju un Jelgava pat veidojas par savdabīgu
45 gadus, bet tagad es sēžos un velosipēda kultūras centru Latvijā. Tas nenotiktu bez
un braucu uz savu vasarnīcu strādāt. Es mūsu mākslinieku optimistiskā skatījuma
jūtos ļoti labi!»
uz dzīvi, un tieši tāpēc šis pagodinājums –
«Pateicības raksts» – ir apbalvojums nevis
Margarita
man, bet visiem Jelgavas māksliniekiem,
Mākule, Jelgavas
jo bez viņiem es neko nepaveiktu. Darbs
Amatniecības vikultūras jomā ir daudzu cilvēku mērķu
dusskolas latviešu
summa – kultūrā viens neko nevar izdarīt:
valodas skolotāja:
var uzgleznot gleznu, izveidot torsu, bet, lai
«Pateicības raksts»
tas izskanētu plašāk, nepieciešama sabiedpar augstu proferība. Ir patīkami, ka tas, ko esmu darījis
sionālo meistarību
Jelgavas mākslinieku labā, tiek novērtēts,
un ieguldījumu
taču darbs vēl nav galā – mums priekšā
pilsētas izglītības
mākslinieku organizācijas 40. jubileja un
sistēmā
daudz citu darbu. Un es zinu, ka tie visi
«Uzzinot, ka esmu nominēta pilsētas tiks realizēti, jo mums ir brīnišķīga koaugstākajam apbalvojumam, izjutu patie- manda. Jā, protams, mākslinieki dažkārt
su prieku. Prieku par to, ka vēl varu ko dot paši kautrējas izrādīt iniciatīvu, taču, ja ir
citiem, ka mani atceras un novērtē manu kāds, kas viņiem palīdz, ar lielāko prieku
darbu. Šajā gadā apritēs 41 gads, kopš atsaucas. Ceru, ka tā būs vienmēr.»
sāku strādāt tagadējā Amatniecības vidusskolā. Nevaru iedomāties sevi pensijā
Ingrīda Li – esmu kā zaldāts, kas vienmēr ir ierindā. sovska, biedrības
Es noteikti varu un gribu strādāt, tāpēc «Svētelis» valdes
ceru, ka tik drīz nepienāks tas brīdis, kad priekšsēdētāja:
savā skolā kļūšu lieka. Esmu no Vidzemes, «Pateicības raksts»
taču jau kopš sešdesmitajiem gadiem jūtos par ieguldījumu
īsta jelgavniece. Šis apbalvojums ir ne ti- pilsētas sabiedriskai mana darba, bet visa skolas kolektīva kajā dzīvē
novērtējums. Tagad, pārmaiņu procesā,
«Esmu priecīga
pateicoties pašvaldības atbalstam, esam un visvairāk es šomobilizēti darbam un varam būt droši, brīd priecājos par
ka skola attīstīsies, ka varēsim savus sieviešu aliansi. Pilsētas augstākajam
audzēkņus mācīt vēl kvalitatīvāk. Kad apbalvojumam mani izvirzīja Jelgavas
jaunieši 1. kursā atnāk uz mūsu skolu, Zontu klubs, turklāt viņas man arī
viņi ir no dažādām Latvijas vietām, bieži sarūpēja dāvanu – kleitu, un ir prieks,
vien ne no tām labvēlīgākajām ģimenēm, ka beidzot sievietes solidarizējušās, uzar atšķirīgām sekmēm mācībās, taču, ar mundrina cita citu. Dažkārt jau šķiet, ka
cieņu un sapratni izturoties pret sko- sievietes veiksmi citām nenovēl. Taču vēl
lēniem, iespējams sasniegt brīnišķīgu gan, un es uzskatu – jo vairāk sievietes
rezultātu.»
cita citu atbalstīs, jo vieglāk būs dzīvot.
Es taču neko īpašu neesmu paveikusi, es
Dainis Kazaketikai dzīvoju savu dzīvi, daru to, ko daru,
vičs, futbola kluba
un to novērtē ar «Pateicības rakstu»!
«Jelgava» galvenais
Man ir potences dot, un to es arī ar vistreneris:
lielāko prieku daru. Jā, dažam jau šķiet,
«Pateicības raksts»
ka es par velti strādāju, taču tā vis nav, jo
par augstu profesioviss notiek pa apli – ja es kādam palīdzu,
nālo meistarību un
tad viss labais man atnāk atpakaļ. Galu
ieguldījumu sporta
galā – Dievs taču visu atlīdzina! Šis apattīstībā
balvojums ir kā paldies manai ģimenei,
«Saņemt pilsētas
manai «Svēteļa» komandai un mājas
augstāko apbalvosaimniekam, visiem uzņēmējiem, kas
jumu, bez šaubām, ir liels gods jebkuram, neliedz atbalstu. Patiesībā jau «Svētearī man. Taču vienlaikus tas arī nozīmē, ļa» procesā ir iesaistīti ļoti, ļoti daudzi
ka priekšā ir smags darbs, lai attaisnotu cilvēki, tāpēc tas ir paldies ikvienam par
šo apbalvojumu. Tas ir ne tikai papildu viņu nesavtīgo darbu bērnu un jauniešu
stimuls strādāt, bet arī vēl lielāka atbildība labā. Atbalsts, ko gan saņemam, gan
nepievilt izrādīto uzticību. Šis noteikti nav sajūtam, apliecina, ka mūsu darbs ir
apbalvojums tikai man – tā ir pateicība vajadzīgs, un tas dod vēlmi strādāt un
visam futbola klubam, tā vadībai, mūsu dzīvot tālāk.»
faniem, mūsu kopīgajam darbam, kas ļāvis
sasniegt labus rezultātus. Šajā gadījumā
Sagatavoja Sintija Čepanone,
es būšu tikai tas cilvēks, kurš saņems šo
foto Ivars Veiliņš

