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Pilsētas svētki ir mūsu svētki!

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Var pieteikt sakoptos pagalmus,
balkonus un uzņēmumus
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 15. jūnijam jelgavnieki tradicionālajam
konkursam «Sakoptākais
pilsētvides objekts» aicināti pieteikt, viņuprāt,
sakoptākās vietas pilsētā.
Krāšņāko objektu saimniekiem paldies pašvaldība teiks Zāļu tirgū, kas
šogad notiks tieši Līgo
dienā, 23. jūnijā.
Pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta informē, ka jelgavnieku
pieteikumi par sakoptākajiem objektiem pilsētā tiks gaidīti līdz 15.
jūnijam. Arī šogad objektus var pieteikt sešās nominācijās: «Zaļākais
lodžijas vai balkona noformējums»,
«Sakoptākā privātmājas teritorija»,
«Sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms», kur tiks vērtēts pilsētas
sētnieku darbs, «Sakoptākā iela»,
«Sakoptākā valsts vai pašvaldības
iestāde, ražošanas uzņēmums vai
sabiedriskais objekts» un «Interesantākais žoga risinājums».
L.Klismeta stāsta, ka, vērtējot

«Kura vieta vislabāk raksturo
Jelgavu? Vismīļākā, protams,
mums ir mūsu māja un līdz
ar to arī visa pilsēta. Mēs
priecājamies ne tikai par paveiktajām lielajām lietām Jelgavā, bet arī par ikdienišķiem
sīkumiem, jo tieši tie pilsētu
padara īpašu. Mēs patiesi
mīlam Jelgavu!» saka Gaisu
ģimene – Gita, Uldis un viņu
meitas Klinta un Krista.
 Sintija Čepanone

Ar «zelta» pāru un skolēnu, kas olimpiādēs ieguvuši godalgotas vietas,
pieņemšanu pie Jelgavas
domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa šodien Jelgavā turpinās Pilsētas
svētki. Pasākumiem piesātinātākās dienas vēl
tikai priekšā, un līdz pat
to izskaņai jelgavnieki
aicināti apliecināt mīlestību savai pilsētai, jo šī
gada svētku devīze ir «Es
mīlu Jelgavu».
«Jelgava ir mūsu mīlestības
pilsēta – tieši šeit pirms gadiem
divdesmit, studējot LLU un dejojot
«Diždancī», viens otrā ieskatījāmies, tieši šeit nolēmām veidot
savu ģimeni un audzināt mūsu
bērnus,» saka Gita un Uldis Gaisi,
kuri ir lepni par saviem bērniem
un savu pilsētu. Tieši abas meitas
– Klinta un Krista – bija tās, kas
savulaik vecākiem atklājušas
Pilsētas svētku burvību, kad,
vēl būdamas bērnudārznieces,
viņiem uzgavilēja no svētku gājiena dalībnieku pulka. «Bet šajos
Pilsētas svētkos esam uzaicināti
uz svinīgo pieņemšanu pie domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa,
jo Klinta Latvijas 38. atklātajā
matemātikas olimpiādē ieguva
2. vietu, bet Krista tajā izpelnījās
atzinību,» lepnumu par meitām
neslēpj mamma un tētis. 7. klases
skolniece Klinta piebilst, ka, noslē-
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konkursam pieteiktos objektus,
ņems vērā, kā tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmību no ielas
un galvenajiem cilvēku kustības
virzieniem, objekta labiekārtojumu
– apstādījumus, celiņus, laukumus, mazās arhitektūras formas,
kompozīcijas, žoga caurskatāmību.
Atbilstoši noteikumiem konkursā
netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu
1. vietu ieguvēji.
Objektus konkursam var pieteikt
personīgi Jelgavas pašvaldības
Informācijas aģentūrā Lielajā ielā
11, pa tālruni 63005556 vai e-pastu:
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta
adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un tālruņa numurs.
Konkursa uzvarētājiem tiks
izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu
piedalīties apbalvošanas pasākumā,
kas notiks pie pilsētas kultūras
nama 23. jūnijā Zāļu tirgus laikā.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes rezultātā arī kāds no
pieteicējiem.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks.

Sporta skolas nodos Sporta
servisa centra pārraudzībā
 Ilze Knusle-Jankevica
Foto: Ivars Veiliņš
dzot pirmo semestri Spīdolas ģimnāzijā, līdz Bronzas liecībai – 8,5
ballēm – viņai pietrūcis vien 0,1
punkts. «Bet man vidējā atzīme ir
8,6 balles!» palepojas 3. pamatskolas piektklasniece Krista.
Taču mācības nebūt nav abu
meiteņu vienīgā nodarbe – pagājušajā nedēļā viņu pārstāvētās
komandas cīnījās basketbola
čempionāta finālā, tam visam
pa vidu – intensīva gatavošanās
Pilsētas svētku lieluzvedumam
«Jāņu nakts mistērija Lielupes
krastā», jo meitenes jau trešo
gadu dejo bērnu un jauniešu
centra «Junda» tautas deju
kolektīvā «Jundēns» un kopā
ar apmēram astoņiem simtiem
dejotāju Jelgavai pasniegs dāvanu Pilsētas svētkos. «Jo vairāk
dari, jo vairāk var paspēt,» saka
meitenes, piebilstot, ka arī šogad
viņas kopā ar «Jundu» piedalīsies Pilsētas svētku gājienā. Ar
darba kolektīvu gājienā dosies
arī mamma, bet tētis, kā ierasts,
savējos uzmundrinās no skatītāju rindām. «Gājiens neapšaubāmi ir centrālais Pilsētas svētku
notikums, jo, tajā piedaloties, var
izjust jelgavnieku vienotību un
lepnumu par savu pilsētu, bet,
gājienu vērojot, – novērtēt pilsētnieku izdomu un atraktivitāti,»
spriež G.Gaisa. «Jā, it kā jau
Jelgava ir liela pilsēta, bet, kad
gājiena laikā jāuzgavilē saviem
draugiem, radiem, paziņām, tad
saproti, cik patiesībā mēs visi
esam tuvi, jo teju katrā kolektīvā
ir kāds pazīstams cilvēks, kuram

gribas uzsaukt,» tā U.Gaiss, atklājot, ka tieši tur, šķiet, slēpjas
Jelgavas pievilkšanas spēks. Gaisu ģimene ir vienisprātis, ka tas
īpašais mūsu pilsētā jau nav tikai
lielās lietas – Zemgales Olimpiskais centrs, rekonstruētais tornis
vai vēl kāda sakārtota iela –, bet
gan it kā sīkumi, kas uzrunā ik
uz soļa, – ziedoša puķudobe, stārķi no bērzu zariem, Lielupe un,
protams, zirgi. «Kurā vēl pilsētā
teju centrā dzīvo savvaļas zirgi?!»
tā viņi. Un tieši šo daudzo sīku-

mu dēļ Pilsētas svētkus viņi izjūt
arī kā savas ģimenes svētkus.
Viņi pavisam noteikti apmeklēs
pasākumus, kuros iesaistīts kāds
no ģimenes, un tad, kā paši saka,
ļausies jelgavnieku plūsmai.
Jāatgādina, ka Pilsētas svētku
laikā, 27., 28. un 29. maijā, Jelgavas iedzīvotāji un juridiskās
personas aicinātas pacelt Latvijas
valsts vai Jelgavas pilsētas karogu
pie ēkām un iestādēm. Atbilstoši
domes priekšsēdētāja rīkojumam
karogi jāpaceļ pie visām pašvaldīlv bas iestādēm un komercstn
rtālā
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Transporta kustības ierobežojumi Jelgavas Pilsētas svētkos
27. maijā slēgta satiksme:
• Lielajā ielā (posmā no Pulkveža O.Kalpaka līdz Lielās un Akadēmijas ielas
krustojumam) – no pulksten 16.45 līdz gājiena beigām pulksten 18.15;
• Pulkveža O.Kalpaka ielā (posmā no Lielās līdz Raiņa ielai) – no pulksten
16.20 līdz 18;
• Svētes ielā (posmā no Pulkveža O.Kalpaka līdz Pētera ielai) – no pulksten
16.20 līdz 18;
• Svētes ielā (posmā no Pulkveža O.Kalpaka ielas līdz Mākslas skolai) – no
pulksten 16.20 līdz 18;
• Uzvaras ielā (posmā no Akadēmijas un Lielās ielas krustojuma līdz K.Barona
ielai) – no pulksten 17 līdz gājiena beigām pulksten 18.15;
• K.Barona ielā (posmā no Uzvaras ielas līdz K.Barona un Pasta ielas krustojumam) – no pulksten 17 līdz gājiena beigām pulksten 18.15.
Apstāties un stāvēt aizliegts – 27. maijā no pulksten 7 līdz 19 un 28. maijā
no pulksten 24 līdz 15 K.Barona ielā (posmā no Uzvaras līdz K.Barona un
Pasta ielas krustojumam) un pie Jelgavas kultūras nama.
Amatu dienas laikā slēgta satiksme K.Barona ielā (posmā no Uzvaras līdz
K.Barona un Pasta ielas krustojumam) – 28. maijā no pulksten 7 līdz 15.
Apstāties un stāvēt aizliegts (abās ielas pusēs) – 28. maijā no pulksten 7 līdz
17 Pasta ielā (posmā no Dobeles līdz K.Barona un Pasta ielas krustojumam).
Motociklu šova laikā slēgta satiksme Pasta ielā (posmā no Dobeles
līdz K.Barona un Pasta ielas krustojumam) – 28. maijā no pulksten
13.45 līdz 17.

Šodien domes sēdē tiek
skatīts jautājums par trīs
sporta skolu – Bērnu un
jaunatnes sporta skolas,
Specializētās peldēšanas
skolas un Jelgavas Ledus
sporta skolas – nodošanu Sporta servisa centra
pārraudzībā. «Šobrīd
tas nozīmē tikai to, ka
mainīsies pārraudzības
iestāde – līdz šim skolas
bija Izglītības pārvaldes
pārziņā. Nākotnē tas ļaus
optimāli izmantot sportam atvēlētos līdzekļus
un attīstīt šo jomu vienmērīgi,» norāda Sporta
servisa centra direktors
Juris Kaminskis.
Ja deputāti atbalstīs šo ieceri,
lēmums stāsies spēkā ar 1. septembri. Tomēr tas nenozīmē, ka
sporta skolas piedzīvos kādas
būtiskas pārmaiņas. «Vispirms tas
nozīmē, ka Sporta servisa centram
kopīgi ar sporta skolu vadību būs
jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija, izmaiņas iestāžu nolikumos,
jāveic budžeta pārkārtošana,» tā
J.Kaminskis, piebilstot, ka nākamais mācību gads būs kā atskaites
punkts, lai apzinātu un izanalizētu esošo situāciju un izstrādātu
sporta attīstības ilgtermiņa plānu.
«Visticamāk, lai paceltu sportu
pilsētā augstākā līmenī, nāksies
noteikt prioritāros sporta veidus.
Protams, vispirms jau atbalstīsim
olimpiskos sporta veidus ar senām
tradīcijām Jelgavā, bet tāpat jāizvērtē sasniegumi, sporta treneru

resursi, esošās sporta bāzes un
treniņu iespējas,» stāsta Sporta
servisa centra direktors, norādot,
ka nosaukt konkrētus sporta
veidus pagaidām ir pāragri. Viņš
uzsver, ka šobrīd katrs treneris
iestājas par saviem audzēkņiem,
bet centralizēta pārvalde ļaus
sadalīt resursus tā, lai tiešām tie
sportisti, kuri to pelnījuši, varētu
aizbraukt uz starptautiska mēroga
sacensībām.
Plānots, ka šāda sistēma atvieglos organizatoriskos jautājumus un informācijas apriti starp
sporta klubiem, bāzēm, skolām.
«Nākotnē uzsvaru liksim ne tikai
uz augstiem sasniegumiem, bet
arī uz to, lai pilsētā popularizētu sportu, vairotu patriotismu
un līdzjušanu, dažādotu sporta pakalpojumu klāstu, lai tas
aptvertu pēc iespējas plašāku
cilvēku loku,» turpmāko ieskicē
J.Kaminskis. Viņš pieļauj, ka jārīko mazāk, bet vērienīgāki sporta
pasākumi, kas apvieno plašāku
interesentu loku, nevis tik daudz
un sadrumstaloti pasākumi atsevišķām auditorijām, kā tas bieži
vien notiek šobrīd.
Sporta skolu direktori pagaidām pret pārmaiņām ir nogaidoši. No vienas puses, ir cerības,
ka vienots skats uz sporta dzīvi
pilsētā skolas vairāk popularizēs
un iekļaus vienotā sistēmā. No otras puses, pastāv bažas, ka zudīs
izveidojusies sporta skolu saikne
ar vispārizglītojošajām skolām,
kas varētu nozīmēt arī sporta
skolu audzēkņu skaita samazināšanos. Tomēr visi piebilst, ka
par reformas lietderīgumu varēs
spriest tikai pēc kāda laika.
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Raiņa ielā veidos jaunas koku alejas
Būvprojekta «Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Sarmas ielas līdz Jāņa Čakstes
bulvārim, Jelgavā» izstrādes
laikā ainavu arhitekti veica
kokaugu inventarizāciju un
konstatēja, ka 36 koki ir nokaltuši vai stipri bojāti. Lai
īstenotu ielas rekonstrukciju
un veidotu vienotu ainavisko
vidi, kopā bija jāizzāģē 137
koki. Pagājušajā nedēļā, gatavojoties uzsākt Raiņa ielas
rekonstrukciju, koki izzāģēti,
taču būtiski uzsvērt, ka pēc
remontdarbu beigām koku
alejas pilnībā tiks atjaunotas.

Daļa nozāģēto koku tiks piešķirti kā malka pilsētas maznodrošinātajām ģimenēm, dažus,
iespējams, izmantos aģentūra
«Kultūra» kāda mākslas pasākuma vajadzībām. Kā norāda
«Kultūras» projektu vadītājs
Ivars Pirvics, perspektīvā Jelgavā varētu norisināties koktēlniecības festivāls. «Ņemot
vērā, ka Raiņa ielā vecos kokus
nomainīs jauni, nolēmām daļu
nozāģēto koku izmantot kā
materiālu iespējamam festivālam. Tiesa gan, lai no koka
veidotu skulptūras, materiālam
ir jābūt kvalitatīvam – koka

stumbrs nedrīkst būt pārāk sazarots, tam jābūt bez plaisām
un atbilstošā izmērā. Izvērtējot
kokus Raiņa ielā, aģentūras vajadzībām izvēlēti apmēram 20,
kas pēc nociršanas tiks žāvēti,»
skaidro I.Pirvics, piebilstot gan,
ka vairums koku Raiņa ielā bija
ļoti sliktā stāvoklī, daudzi bojāti
vai slimi un to jau varot noteikt
vizuāli. «Tieši tādēļ nav garantijas, ka arī mūsu izvēlētie koki
pēc nociršanas būs izmantojami skulptūru veidošanai. Ārēji
koka stumbrs varbūt izskatās
pieņemams, bet nevar zināt,
kas tam iekšā,» tā I.Pirvics.

Jānis Lediņš, Rīgas pilsētas Būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs:
«Kā speciālists varu teikt,
ka ir būtiska atšķirība starp
koku, kas tiek iestādīts parkā,
un apstādījumiem, kas veidoti ielu malās: ja parkā koka
mūžs var būt pat simts gadu,
tad ielu malās koks jau ir savu
mūžu nodzīvojis, sasniedzot
40 gadus vai pat mazāk. Tā
būtiskā atšķirība rodas tāpēc, ka kokam ir pavisam citi
augšanas apstākļi – saknēm
ir mazāk vietas, kur ņemt
barības vielas, ziemā kaisot
un tīrot ielas, tiek ietekmēts
arī koks, tāpat, intensīvi to
vainagojot, saaugumu vietās
var rasties dažādas slimības – tas viss ietekmē koka
mūžu. Pats esmu jelgavnieks
un ikdienā redzu, kā tiek
attīstīti pilsētas apstādījumi
– virziens ir pareizs. Es pat
saviem kolēģiem Rīgā saku,
ka tieši Jelgava un Ventspils
ir tie labie piemēri, no kuriem galvaspilsētai vajadzētu
mācīties. Rīgā ir ļoti problemātiski veidot apstādījumus,
rekonstruējot kādu ielu, jo
inženierkomunikāciju turētāji
strikti aizstāv savas intereses
un praktiski nepieļauj koku
stādīšanu ielu malās aizsargjoslu zonā. Tādos gadījumos
atliek tikai viens variants – ja
jau kokus nevar stādīt pašvaldības zemē, jāmeklē privātas
zemes, kas, protams, nav
loģiski. Savukārt Jelgavā un
Ventspilī jau pirms laba laika
ir panākta vienošanās ar inženierkomunikāciju turētājiem
– atrasts kompromiss, kurā
koks un kabeļi viens otram
netraucē. Bet Rīgā tā joprojām ir samilzusi problēma,
ko būtu iespējams atrisināt
tikai starpresoru līmenī, jo
ainavu arhitektu birojs viens

atjaunot aleju ielas rekonstrukcijas
gaitā. Jaunie koku apstādījumi
zaļos vismaz nākamos 40 gadus,
tie tiks kopti, savlaicīgi veidojot arī
vainagus. Kopumā projektā paredzēts nozāģēt 137 kokus (pārsvarā
parastās liepas) un pārstādīt četrus
sarkanos ozolus.
Savukārt no jauna tiks iestādīti
109 koki un 25 krūmi – 81 lauku
kļava, 28 Holandes liepas, 17 Mosanas abēlijas, astoņas ugunssarkanās vilkābeles. Tāpat stādījumi
tiks papildināti ar krūmu grupām,
veidojot vienotu ainavisku stilu
visā ielas posmā.
Jāpiebilst, ka šeit ir izvēlētas
tādas koku sugas kā lauku kļavas
šķirne Acer campestre ‘Elsrijk’ un
Holandes liepa (Tilia x vulgaris),
kas ir piemērotas ielu apstādījumu
veidošanai. Ielu apstādījumos tiek
izmantoti koku stādi ar stumbra
diametru 4 – 6 centimetri, paredzot
stiprinājuma mietus un saites.
Raiņa iela nav vienīgā, kur pēc
rekonstrukcijas pilsētā tiek veidoti
jauni koku stādījumi. Pašreiz norit
arī Dobeles šosejas rekonstrukcija
posmā no Atmodas ielas līdz Svētes
tiltam, kur abās ielas pusēs paredzēts iestādīt 156 sarkanos ozolus
(Qercus rubra).
Perspektīvā tāpat paredzēta
koku apstādījumu nomaiņa ielu
rekonstrukcijas laikā Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Raiņa līdz
Ausekļa ielai un Lielās ielas posmā no Dambja ielas līdz Driksas
tiltam.
Savukārt pagājušajā gadā ielu
rekonstrukcijas gaitā jauni koku
stādījumi ierīkoti Lielās ielas posmā no Dambja ielas līdz Atmodas
ielai, kur iestādītas 109 Holandes
liepas (Tilia x vulgaris). Lielupes
labā krasta promenādē iestādīti
simts koki (galvenokārt Tilia x
vulgaris) un 515 krūmi. Tāpat
koku apstādījumi ierīkoti Kronvalda ielā, Izstādes ielā, Lāčplēša
ielā, Akmeņu ielā, Brīvības bulvārī un Krišjāņa Barona ielā.»

Vai jūs izmantosiet iespēju atpūsties jaunajā peldvietā pie Lielupes?
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Jā, noteikti – jau tagad
vēroju, cik šī vieta ir
pievilcīga

Paskatīšos, kā tur
izskatīsies vasarā

Labprāt tur atpūtīšos,
bet diezin vai peldēšos

pats ar šo problēmu galā tikt
nevar, lai kā mēs to aktualizētu. Taču mēs apzināmies
un aizstāvam savu pārliecību,
ka vispareizākais variants ir,
rekonstruējot ielu, veidot arī
jaunus apstādījumus. Jelgavā
jau mēs to ļoti labi varam redzēt gan Rūpniecības ielā, gan
Brīvības bulvārī, gan Dobeles
šosejā: tur ir iegūta ne tikai
jauna iela, bet arī izveidoti
pārdomāti stādījumi. Pilsētas
ārtelpa attīstās un mainās
– zaļās zonas netiek nomāktas, tās harmonizē ar pilsētas
vidi. Tikpat pozitīvi es to
saskatu arī citos Jelgavas jaunajos projektos – piemēram,
tikko izveidotajā promenādē
pie Lielupes. Arī es biju no
tiem, kas sākotnēji skeptiski
skatījās uz šo projektu, šķita
– kas tur var sanākt?! Bet
ir sanācis! Vide ir attīstīta
moderni, ainaviski, un iedzīvotāji jau ar savu atrašanos
promenādē balso par to, ka
šis projekts ir izdevies. Tāpat
perspektīvā plānotā Pasta
salas rekonstrukcija izskatās
ļoti pievilcīgi. No ainavu arhitekta skatu punkta es tieši
tāpēc Jelgavu vērtēju kā labu
piemēru, jo šeit šie jautājumi
attīstās – pašvaldība ir arī
viena no veiksmīgākajām,
piesaistot šim mērķim līdzekļus no Eiropas Savienības
fondiem. Protams, ko attīstīt
vēl ir pietiekami. Manuprāt,
Jelgavas un arī citu Latvijas
pilsētu galvenā problēma ir
daudzdzīvokļu māju pagalmi, kur tieši ainaviskā vide
bieži vien ir gaužām bēdīga
– izbraukāti zālieni, aplauzti
krūmi, paliekas no ēku būvniecības procesa. Šai videi
tiešām būtu jāmainās, bet
viss atduras pie iedzīvotāju
nespējas vienoties par sava
kopīpašuma sakārtošanu.»

Sagatavoja Kristīne Langenfelde, Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš

Nedēļas jautājums

29%

Raiņa ielas rekonstrukciju
veiks SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»». Rekonstruējot šo ielu, līdztekus
citiem darbiem tiks paplašināta brauktuve un gājēju
ietves, iekārtoti riteņbraucēju celiņi un automašīnu
stāvvietas, sakārtota lietus
ūdens kanalizācija, kā arī
atjaunotas koku alejas un
apstādījumi.
«Jelgavas Vēstnesis» jautā
ainavu arhitektiem – kāpēc,
rekonstruējot ielas, nav iespējams izvairīties no koku
izzāģēšanas.

«Jelgava un Ventspils
ir kā labs piemērs Rīgai»

Koku stādījumi
jāatjauno vienlaicīgi
ar ielu rekonstrukciju
Andrejs Lomakins, Jelgavas
pašvaldības Būvvaldes ainavu
arhitekts:
«Pirms izzāģēt kokus Raiņa ielā,
jau ielas rekonstrukcijas tehniskajā
projektā bija paredzēts izvērtēt
katra koka stāvokli. Tikai pēc
tam, kad speciālisti kokus rūpīgi
inventarizēja pēc vairākiem kritērijiem, ņemot vērā to veselīgumu
– nokaltuši, stipri bojāti vai slimi –,
kā arī būvdarbu vajadzības – vai tie
netraucēs ielas un komunikāciju
izbūvei –, tika pieņemts lēmums
par to izzāģēšanu, lai veidotu
vienotu ainavisko tēlu visas ielas
garumā.
Jāatzīst, ka parasto liepu stādījumi Raiņa ielā laika gaitā bija pamatīgi novecojuši, daudziem kokiem
bija stipri iztrupējuši stumbri. Šādos ielu rekonstrukcijas projektos
jārēķinās arī ar to, ka ielā tiks uzliets jauns asfalta segums, izveidoti
gājēju celiņi un komunikācijas. Tas
nozīmē, ka tiks veikta pamatīga
pārbūve, ielā strādās smagā tehnika un arī tad, ja koks ir vesels,
tā saknes pamatīgi tiks traumētas
darba procesā. Neapšaubāmi, kur
vien tas iespējams, izveidotie stādījumi pilsētā ir jāsaglabā, un pēc
šāda principa mēs arī strādājam
Jelgavā, taču vienlaikus tas jādara
pārdomāti un profesionāli. Labi
atceros Rīgas ielas rekonstrukciju,
kur arī mūsu galvenais noteikums
bija pēc iespējas saudzēt kokus ielas
malās, un tur, kur tobrīd šķita, ka
koku izdosies pasargāt būvdarbu
laikā, tie tika atstāti, bet pārējos
izzāģēja. Taču – kas notika pēc pāris gadiem? It kā bez pamata kļavas
pēkšņi sāka dzeltēt, mēs pieaicinājām pat neatkarīgus ekspertus, kas
arī atzina – tās ir sekas, ko kokiem
sagādāja ielas rekonstrukcija. Tāpēc, lai izvairītos no tā, ka pēc pāris
gadiem rekonstruētā ielā jāķeras
pie stādījumu nomaiņas, tālredzīgi
ir šos darbus veikt vienlaicīgi ar
ielas atjaunošanu. Arī Raiņa ielā
tāpēc pārdomāti pieņemts lēmums

Raiņa ielas rekonstrukcija ir
projekta «Ielu infrastruktūras
attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana» daļa, tā
mērķis ir izveidot mūsdienīgu
un kvalitatīvu apakšzemes
un virszemes infrastruktūru
Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas
ielas un labiekārtojot Driksas
upes krastmalu. Projekta gaitā
paredzēts veikt arī Čakstes bulvāra rekonstrukciju gar Driksas
upes krastu un Pilssalas ielas,
kā arī Lielās ielas rekonstrukciju
posmā no Dambja ielas līdz
Čakstes bulvārim.

24%
Nedomāju, ka pilsētas
centrs ir piemērots
peldvietai

Savu viedokli paud

Pilsētnieks vērtē

Kas jums rada
piederības sajūtu
Jelgavai?
Tamāra, pensionāre:
– Šeit ir tik
skaista daba,
visapkārt zaļš.
Nevaru vien
nopriecāties,
cik Jelgava ir sakopta, ielas sakārtotas. Patīkami, ka visu laiku kaut kas
tiek atjaunots, būvēts, Jelgava attīstās! Visu cauru gadu šeit ir plašs
kultūras pasākumu piedāvājums.
Patiešām – šī ir mana pilsēta, esmu
lepna, ka dzīvoju Jelgavā.
Marta, skolniece:
– Pirmkārt, jau
tā ir ģimene,
mājas, jo visu
mūžu dzīvojam Jelgavā,
otrkārt, tie ir mani draugi, paziņas.
Ziniet, man patīk cilvēki Jelgavā,
tas, ka atbildīgās institūcijas visu
laiku gādā par to, lai mūsu pilsēta
būtu sakopta, uz svētkiem uzposta.
Novērtēju arī to, ka pilsētā augstā
vērtē tiek turētas vēstures liecības,
piemēram, nesen atjaunoja Svētās
Trīsvienības baznīcas torni.
Marks, skolnieks:
– Laikam tas,
ka Jelgava
nav tik strauja
kā Rīga. Te ir
daudz mierīgāk un draudzīgāk. Mēs varam
lepoties ar pilsētas parkiem, ar
nesen atjaunoto promenādi, ar
Jelgavas pili, ar to, ka šeit viss ir
tik sakopts. Nu jau pēdējos desmit
gadus Jelgava ir kļuvusi par mūsu
ģimenes mājām. Man šeit patīk.
Ansis, mācītājs:
– Esmu dzimis
Jelgavā, te ir
manas ģimenes mājas, un
tas arī mani
piesaista. Patiesībā tās sajūtas jau
nav aprakstāmas. Tu vienkārši
iekšēji jūti, vai tas ir tavs, un es
varu teikt, ka Jelgava ir mana. Tie,
kuriem tā nav, dodas prom. Jā,
mums nav jūras, kā tas ir Liepājā,
taču mums ir daudz citu vietu, ar
kurām varam lepoties, piemēram,
Jelgavas pils, pilsētas parki.
Kristīne, jelgavniece:
– Vispirms
piederību
Jelgavai man
radīja Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Mācoties es
šeit ieprecējos un jau piecus
gadus Jelgavu saucu par savām
mājām. Te izveidojusies mana
ģimene, te es dzīvoju, te ir mans
darbs, jauki kolēģi. Visvairāk mani
Jelgavai piesaistīja tieši universitātes posms – dažu gadu laikā
sapratu, ka Jelgava ir pilsēta, kurā
es gribu palikt.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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«Madara» un Mašīnbūves
rūpnīca veido
kopuzņēmumus ar Krieviju
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Madara» un kāds
Krievijas uzņēmums
nodibinājuši metālapstrādes kopuzņēmumu a/s «VMU Nord»,
kas plāno ražot inovatīvu produktu – naftas
produktu sajaucēju jeb
difuzoru. Šobrīd tiek
konstruētas ražošanas
iekārtas, bet pats ražošanas process varētu
iekustēties līdz gada
beigām.
Jaunā uzņēmuma valdes loceklis Pēteris Bila stāsta, ka viņš bijis
tas, kurš vēl pērn Krievijas partneriem nācis klajā ar priekšlikumu veidot kopuzņēmumu. «Tas
ir izdevīgi abām pusēm. Krievijai
vajag, lai partneris strādā precīzi
un akurāti, un to Latvija vēl no
padomju laikiem prot. Tāpat
viņiem tā ir iespēja tikt Eiropas
tirgū,» stāsta P.Bila, piebilstot, ka
mūsu pusei, savukārt, tas ir darbs
un investīcijas.
Jaunais produkts ir patentēts
Krievijā, un šobrīd notiek procedūra, lai to patentētu arī Eiropas
Savienībā. Līdz šim tas tika
izgatavots eksperimentālā kārtā
darbnīcā, bet nu plānots uzsākt
tā sistēmisku masveida ražošanu.
Ražošanas telpas atrodas Jelgavā,
Rūpniecības ielā 39. Telpas, kas
līdz tam stāvēja tukšas, tika sakārtotas vēl pagājušā gada noga-

Šodien domes deputātiem jāapstiprina
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem izvirzītie kandidāti – Apbalvojumu piešķiršanas
komisija apbalvošanai
izvirzījusi septiņus cilvēkus.
Pilsētas augstākie apbalvojumi tiks piešķirti svinīgajā
pieņemšanā pie Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa,
kas par godu Pilsētas svētkiem
tiks rīkota 27. maijā.
Goda zīmei par augstu profesionālo meistarību, ieguldījumu
jaunās paaudzes izglītošanā un
pilsonisko aktivitāti izvirzīts
LLU profesors Kaspars Vārtukapteinis, savukārt Goda
rakstam – pirmsskolas izglītības

Siltina Sociālo
lietu pārvaldes ēku

lē. Ēku komplekss tika pieslēgts
arī centrālajai apkurei.
Aprīļa sākumā Jelgavā bija ieradušies speciālisti no Maskavas,
lai pārrunātu ar ražošanas procesu saistītos jautājumus. Pirmais
darba kārtībā bija jautājums par
akciju sabiedrības rīcībā esošajām iekārtām un to iespējām, lai
saprastu, kas vēl nepieciešams.
«Mēs vienojāmies par ražošanas
tehnoloģijām, un tagad notiek
ražošanas iekārtu konstruēšana. Tās mums jāuztaisa pašiem
no nulles,» tā P.Bila, norādot,
ka konstruktori domā, skicē,
izstrādā instrumentus un aprīkojumu, kas būs nepieciešams, lai
difuzoru varētu ražot masveidā.
«VMU Nord» valdes loceklis lēš,
ka iekārtu izgatavošana varētu
aizņemt vairākus mēnešus, tad
tās vēl jātestē, iespējams, jānovērš
kādas nepilnības pirms ražošanas  Ilze Knusle-Jankevica
uzsākšanas. Bet, tā kā pasūtījumi
jau esot, ražošanu varēs uzsākt
Sākušies Sociālo lietu pārgandrīz uzreiz.
valdes siltināšanas darbi
Jāpiebilst, ka, turpinot sadarbī– pie ēkas jau uzstādītas
bu starp abām valstīm, Jelgavas
stalažas un tuvākajās
Mašīnbūves rūpnīca šajās dienās
dienās sāksies arī darbi.
dibinās vēl vienu Latvijas–Krie«Sāksim ar fasādes siltivijas kopuzņēmumu, kas ranāšanu, bet paralēli tiks
žos, piemēram, vara fitingus jeb
mainīti arī logi. Ar pasūcauruļu savienojumus un citas
tītāju, kas ir pašvaldība,
lietas. Tomēr par pašu ražošanu
saskaņojām visus izmanrunāt vēl pāragri, jo, kā norāda
tojamos materiālus, lai
P.Bila, tikai tad, kad uzņēmums
tie atbilstu siltumtehnisir dibināts, tiek risināti tālākie
kajiem rādītājiem. Arī ar
jautājumi – resursu apzināšana,
piegādātājiem jau esam
tehnoloģiju iegāde, padziļināta
vienojušies, tāpēc ceru,
tirgus izpēte.
ka nekādas aizķeršanās

Augstākajiem apbalvojumiem
izvirzīti septiņi cilvēki
 Sintija Čepanone

ziņas

iestādes «Pasaciņa» vadītāja Zinta Strika par mūža ieguldījumu
pedagoģiskajā darbā; Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas
trenere Astra Ozoliņa par augstu profesionālo meistarību un
kvalitatīvu pedagoģisko darbību;
pauerliftinga kluba «Apolons»
vadītājs un treneris Edmunds
Jansons par mūža ieguldījumu
sportā. Goda rakstam izvirzīts
arī Jelgavas bigbenda vadītājs
Raitis Ašmanis par augstu profesionālo meistarību, ieguldījumu
pilsētas mūzikas un kultūras
dzīvē; Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa priekšniece Zenta Tretjaka
par ieguldījumu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā pilsētā,
kā arī tēlnieks Kārlis Īle par
aktīvu radošu darbību, sasniegumiem starptautiskos ledus
skulptūru festivālos un Jelgavas
pilsētas vārda popularizēšanu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

nebūs,» norāda darbu
veicēja SIA «Būvprojektu
vadība» valdes loceklis
Māris Vidauskis.

Pašvaldības Projektu vadības
sektorā informē, ka ēkai plānots
nomainīt logus dzīvokļos, kāpņu
telpās un pagrabā, ar atbilstošiem
materiāliem nosiltināt bēniņu
pārsegumu, cokola un pagraba
ārsienas, pašu ēkas fasādi, kā arī
ēkā nomainīt elektroinstalāciju un
renovēt ventilācijas sistēmu.
Lai gan mērķis ir labs, Sociālo
lietu pārvaldei līdz ar remontdarbu
sākšanos nākas risināt vairākas
problēmas. Pārvaldes vadītāja Rita

Stūrāne stāsta – vispirms jau problēmas rada tas, ka pa izvietotajām
stalažām tad, kad strādniekiem
darba diena ir beigusies, kāpelē
nepiederošas personas un ložņā
gar logiem. Neērtības rada arī tas,
ka stāvlaukumā vairs nevar tik
brīvi novietot automašīnas, turklāt
R.Stūrāne prognozē, ka tad, kad
sāksies Raiņa ielas rekonstrukcijas
darbi, tas vispār būs pārpildīts.
«Taču tās ir nianses, bet ieguvums
neapšaubāmi būs pozitīvs,» piebilst
iestādes vadītāja.
Sociālo lietu pārvaldes rekonstrukciju veic SIA «Būvprojektu
vadība». Līgumcena ir 121 984,66
lati (ar PVN). Saskaņā ar līgumu
darbi jāpabeidz līdz 2011. gada 15.
septembrim. Lai gan arvien biežāk
dzirdēts, ka projekti aizkavējas tieši
tāpēc, ka būvnieki nespēj iekļauties
termiņā, M.Vidauskis uzsver, ka
laika ir pietiekami, cilvēki, kas strādā, ir, izstrādāts arī darbu grafiks.
«Siltināšanas darbos tiks nodarbināti desmit cilvēki plus vēl palīgstrādnieki. Nupat kā pabeidzām
objektu Ozolnieku novadā, un visi
cilvēki dosies uz objektu Jelgavā, tā
kā nokomplektēsim divas brigādes,
kas strādās,» tā uzņēmuma valdes
loceklis, piebilstot, ka siltināšanas
darbus firma veiks pati, bet apkures
sistēmas renovācijai, iespējams,
tiks piesaistīts apakšuzņēmums

Sociālo lietu
pārvaldes
ēku Pulkveža
O.Kalpaka
ielā 9 jau
apjozušas
stalažas, un
SIA «Būvprojektu vadība»
valdes loceklis
Māris Vidauskis prognozē,
ka tuvākajās
dienās sāksies
arī siltināšanas
darbi. Plānots
sākt ar logu
nomaiņu un
ēkas fasādes
siltināšanu.
Foto: Ivars
Veiliņš
– tas vēl neesot izlemts. Jāpiebilst,
ka šis uzņēmums arī veica darbus
Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā, lai uzlabotu infrastruktūru. Kā iepriekš laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» norādīja skolas
direktore Inese Bandeniece, lai gan
uzņēmums iekļāvās termiņā, daži
darbi tika veikti nekvalitatīvi un
bija jāpārtaisa.
Sociālās mājas siltināšanas
būvuzraudzību par 1695,80 latiem
(ar PVN) veic SIA «Vires». Būvuzraugs Jānis Zommers norāda, ka
iepriekš ar «Būvprojektu vadību»
viņam strādāt nav sanācis, bet
esot dzirdēts, ka šis uzņēmums
mēdzot halturēt. «Viss ir atkarīgs
no tā, kādas pašā sākumā izvirza
prasības. Ja būvniekam nepievērš
uzmanību, nekontrolē un atļauj
darīt, kā pašam patīk, rodas visādas problēmas,» tā J.Zommers,
piebilstot, ka ir gatavs pildīt savu
pienākumu un uzraudzīt, lai sociālās mājas siltināšana noritētu
bez aizķeršanās. Autoruzraudzības līgums noslēgts ar SIA
«Komunālprojekts Jelgava». Līgumcena ir 1827,56 lati (ar PVN).
Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 186 000 lati, no
tām 139 500 lati ir ERAF līdzekļi
(75 procenti) un 46 500 jeb 25
procenti – pašvaldības līdzfinansējums.

Labākais darba devējs Zemgalē –
«Fortum Jelgava»
 Ilze Knusle-Jankevica

Otro gadu pēc kārtas
par labāko darba devēju
Zemgalē atzīts siltumapgādes uzņēmums
«Fortum Jelgava». Galvenais vērtēšanas kritērijs ir ilgtspējas indekss,
pēc kura uzņēmumi tiek
ierindoti četrās grupās.
Pērn «Fortum Jelgava» bija bronzas, šogad
– sudraba grupā. «Mūsu
mērķis bija noturēt sasniegto līmeni, bet ir
prieks par progresu un
to, ka esam ierindojušies vienā kategorijā ar
lieliem un Latvijā zināmiem uzņēmumiem,»
tā «Fortum» komunikāciju vadītāja Baltijā
Guntra Matisa.
Kā galveno ieguvumu G.Matisa
min pašnovērtējuma testu, kas
skaidri parāda vājās vietas un
virzienus, kuros jāstrādā. Pa šo
gadu uzņēmumā lielāka uzmanība
pievērsta vides, sabiedrības informēšanas, darbinieku motivācijas

«Šis konkurss
mums ir kā lakmusa papīriņš,
kas parāda
– esam uz
pareizā ceļa,»
tā SIA «Fortum Jelgava»
administratīvā
vadītāja Ilona
Goluboviča.
Foto: Ivars Veiliņš
un iesaistīšanas jautājumiem.
«Bieži lielās korporācijās, kuru
sastāvā ir uzņēmumi dažādās
valstīs, par uzņēmuma mērķiem,
plāniem un aktivitātēm zina tikai
noteikts darbinieku loks, bet «Fortum» darbinieku informēšanai
velta lielu uzmanību. Jāsaka, tas
motivē darbiniekus – viņi jūtas
piederīgi, uzlabojas viņu darba rezultāti, palielinās lojalitāte,» stāsta
G.Matisa, atzīstot, ka savulaik tā
nebija. Strādājošos motivē arī korporācijas ietvaros rīkotas lekcijas
un apmācību programmas, ko
vada speciāli apmācīti kompānijas
darbinieki.
«Fortum Jelgava» arī nākamgad plāno piedalīties konkursā.
Mērķis ir tas pats – noturēt esošo

līmeni, kurā ir arī tādi uzņēmumi kā «Cemex», «Latvenergo»,
«Latvijas dzelzceļš», «Latvijas
balzams», «Rimi». G.Matisa
norāda, ka nākotnē noteikti vajadzētu uzlabot sadarbību ar sabiedrību – vairāk informēt, rīkot
akcijas, kampaņas, iesaistīties.
Jāpiebilst, ka par otro labāko
darba devēju Zemgalē atzīts olu
ražotājs «Balticovo», trešā vieta
– ogu un augļu pārstrādes uzņēmumam «Pure Food».
«Fortum Jelgava»
Dibināšanas gads: 2008.
Strādājošo skaits: 88
Klientu skaits: 16 000
Mātes kompānija: «Fortum»
Somijā
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Īsi
 Nākamnedēļ iestājeksāmeni Jelgavas Mākslas skolā, lai
pretendētu uz iestāšanos 1.
klasē. 1. jūnijā pulksten 12 un
2. jūnijā pulksten 15 – eksāmeni zīmēšanā un gleznošanā. Uz
zīmēšanas eksāmenu līdzi jāņem
parastais zīmulis, dzēšgumija,
A3 formāta zīmēšanas papīrs; uz
gleznošanas eksāmenu – 12 krāsu
guašu komplekts, otas, trauks
ūdenim, A3 formāta akvareļu papīrs. Bet iestāšanās 1. kursā notiks
bez iestājeksāmeniem – pretendentiem jāpiesakās sekretariātā
pa tālruni 63023768, nosaucot
vārdu, uzvārdu, vecumu, savu
un vecāku tālruņa numuru, bet
augustā būs jānokārto vajadzīgās
formalitātes un jāslēdz līgums ar
Mākslas skolu.

Ritma Gaidamoviča

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš»
Aicinām pievienoties mūsu draudzīgajam pulkam bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecumam. Mums ir trīs bērnudārza
grupas. Kā arī piedāvājam radoši
pavadīt laiku vasaras mēnešos.
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 63023718 vai 26164369
www.punktins.lv

Aicinām bērnus mācīties
Jelgavas Mūzikas skolā!
Uzņemam audzēkņus šādās profesi
onālās 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.
Pieteikšanās pa tālruni 63022173,
63020203 vai personīgi katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 17. Konsultācijas – 1. un 2. jūnijā no pulksten 16 līdz
18. Muzikālo dotību pārbaude – 6., 7.,
8. un 9. jūnijā no pulksten 16 līdz 18.

Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz
30.05.2011. lūdz atsaukties nepabeigtas jaunbūves, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī, Kooperatīva ielā 1C (kadastra apzīmējums
09000210567001), Jelgavā, īpašniekus. Nepieteikšanās gadījumā
tiks lemts jautājums par ēkas nojaukšanu.
Informācija sniedzama Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 302.
kabinetā, vai pa tālruni 63005514.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes
2011. gada 28. aprīļa lēmumu
Nr.5/50 tiek nodota sabiedriskai
apspriešanai detālplānojuma 1. redakcija zemesgabalam 2. līnijā 19A,
Jelgavā (kadastra Nr.0900 021 0584,
platība 14 526 m²).
Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš – no 30.05.2011. līdz
20.06.2011.
Ar detālplānojuma 1. redakcijas
materiāliem iepazīties un rakstiskus
priekšlikumus iesniegt var Jelgavas
pilsētas domes ēkā Lielajā ielā 11,
Informācijas aģentūrā, katru darba
dienu no plkst.8 līdz 17, piektdienās
no plkst.8 līdz 13.30. Informācija pa
tālruni 63005475.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks 2011. gada 27. jūnijā plkst.16
Jelgavas pilsētas domes ēkā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 312. kab.
Mūzikas darbnīcas bērniem
(no 5 līdz 13 gadiem).
Nodarbības vasarā – vienu reizi
nedēļā
Filozofu ielā 5, Jelgavā,
Eksperimentālās mūzikas studijas
telpās.
Pieteikšanās līdz 31. maijam.
Tālrunis 26301941;
e-pasts: videintra@navigator.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

saistošie noteikumi

Ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs

saistošajiem noteikumiem Nr.170)
38. Punktos 36.1.4., 36.1.5. un 36.2. minēto
pabalstu izmaksā ne vairāk kā 9 mēnešus kalendārā gada laikā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
39. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgo
pakalpojumu sniedzējiem.

Saistošie noteikumi Nr.89
Apstiprināti ar Jelgavas domes 17.02.2005. lēmumu Nr.2/36

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta ceturto daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. pantu
XI PABALSTS INDIVIDUĀLĀS
Stājušies spēkā 24.02.2005.
Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr.97 (19.05.2005., lēmums Nr.7/11); Saistošie noteikumi Nr.116 (26.01.2006., lēmums Nr.3/11); Saistošie noteikumi Nr.143 (25.01.2007., lēmums Nr.2/16); Saistošie noteikumi Nr.170 (25.10.2007., lēmums Nr.13/22); Saistošie noteikumi Nr.08-25
(25.09.2008., lēmums Nr.13/13); Saistošie noteikumi Nr.08-26 (09.10.2008., lēmums Nr.14/6); Saistošie noteikumi Nr.09-2 (26.03.2009.,
lēmums Nr.4/9); Saistošie noteikumi Nr.09-8 (30.07.2009., lēmums Nr.10/2); Saistošie noteikumi Nr.09-15 (11.11.2009., lēmums Nr.16/3);
Saistošie noteikumi Nr.10-4 (25.03.2010., lēmums Nr.5/1); Saistošie noteikumi Nr.11-7 (24.02.2011., lēmums Nr.2/1)

SOCIĀLO PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus
Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt
noteikumos minētos pabalstus.
2. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir sociālos
pabalstus ģimenēm (personām), kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētā
ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu, izņemot šo saistošo noteikumu 5.,
15., 17. punktos minētos pabalstus, un dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā.
(24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-7
redakcijā)
3. Lēmumus par sociālo pabalstu piešķiršanu
pieņem pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde» (turpmāk tekstā JSLP).
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
3.¹ Pabalstu izmaksu ar JSLP motivētu lēmumu
pārtrauc, ja persona Iztikas līdzekļu deklarācijā sniegusi nepatiesas ziņas, izvairās no
vienošanās par līdzdarbību parakstīšanas vai
apzināti izvairās no līdzdarbības pienākumu
pildīšanas. Atkārtota ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšana pēc lēmuma par pabalsta
izmaksas pārtraukšanu var tikt veikta pēc 6
mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas.
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15 redakcijā, kas grozīta ar 24.02.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr.11-7)
4. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu, pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta izmaksas trūcīgiem iedzīvotājiem, pašvaldībai ir tiesības izmaksāt arī citus
pabalstus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
II SOCIĀLO PABALSTU VEIDI
5. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai.
6. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
7. Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas.
8. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes
aprūpei.
9. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši
pilngadību un turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādēs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.143)
10. Kabatas nauda bāreņiem vai bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem.
11. Apbedīšanas pabalsts.
12. Ikgadējs pabalsts Ls 100.00 apmērā veselības
uzlabošanai Jelgavas ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
13. Dzīvokļa pabalsts.
14. Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai.
15. Pabalsts skolēnu ēdināšanai skolā.
16. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai.
17. Pabalsts skolas piederumu iegādei.
17.¹ Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
mēnešbiļetes apmaksāšanai.
(30.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 09-8 redakcijā)
18. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
III PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ
IENĀKUMA LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI (GMI)
19. Jelgavas pilsētā garantētais minimālais
ienākumu līmenis pilngadīgai personai ir
Ls 40.00 mēnesī, nepilngadīgai personai – Ls
45.00 mēnesī.
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
20. Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
kuru ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstus, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu

līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.
21. Pabalsts tiek izmaksāts naudā vai daļēji vai
pilnībā tiek aizstāts ar šajos noteikumos minēto
pakalpojumu apmaksu.
22. Izslēgts ar 30.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-8.
23. Izslēgts ar 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15.
IV VIENREIZĒJS PABALSTS
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
24. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi)
tiek piešķirts līdz Ls 45.00 vienai personai, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.
Lai saņemtu šo pabalstu, persona (ģimene)
iesniedz dokumentus, kas apliecina ārkārtas
situācijas faktu vai iesniedz JSLP speciālista atzinumu par ārkārtas situāciju.
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
25. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne
vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas
rašanās.
V VIENREIZĒJS PABALSTS PERSONĀM PĒC
ATBRĪVOŠANĀS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS
VIETAS
26. Pabalsts Ls 30.00 apmērā tiek piešķirts
personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras
līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija
deklarējušas Jelgavas pilsētā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170)
27. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne
vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanās no
brīvības atņemšanas vietas.
VI VIENREIZĒJS PABALSTS,
BEIDZOTIES ĀRPUSĢIMENES APRŪPEI
28. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par
ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties
ārpusģimenes aprūpei, piešķir:
28.1. vienreizēju naudas pabalstu Ls 175.00 sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
28.2. vienreizēju naudas pabalstu divu sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā (Ls 90.00)
patstāvīgās dzīves uzsākšanai.
(26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2007. saistošajiem
noteikumiem Nr.143)
VII PABALSTS BĒRNIEM BĀREŅIEM UN BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM,
KURI SASNIEGUŠI PILNGADĪBU UN TURPINA
MĀCĪBAS VISPĀRĒJĀS VAI PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
(26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā, kas grozīta ar 25.01.2007. saistošajiem
noteikumiem Nr.143)
29. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība,
pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek piešķirts ikmēneša pabalsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja viņi
turpina mācības vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādēs, augstskolās vai koledžā un,
saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, sekmīgi apgūst
izglītības programmu. Pabalstu izmaksā ne ilgāk
kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
VIII KABATAS NAUDA BĀREŅIEM VAI BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM
30. Kabatas naudu izmaksā katru mēnesi
bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem no 7 gadu vecuma, kuri ievietoti audzināšanas iestādē (arī internātskolā) vai dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, 10% apmērā
no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.10-4)
31. Kabatas nauda reizi ceturksnī tiek pārskaitīta
iestādēm un institūcijām, kurās bērni uzturas, un

kuras nodrošina pabalsta izmaksu.
IX APBEDĪŠANAS PABALSTS
32. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas
izdevumu segšanai un tiek pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam.
33. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos,
ja mirusi neatpazīta persona vai persona, kura
pirms nāves ir bijusi deklarēta Jelgavas pilsētā un
par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
nav piešķīrusi pabalstu vai valsts apbedīšanas
pabalsts ir mazāks par pašvaldībā noteiktajiem
minimālajiem apbedīšanas izdevumiem, un kurai
nav piederīgo, kuri ir spējīgi mirušo apglabāt.
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
34. Pabalsta maksimālais apmērs ir Ls 190.00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007 saistošajiem noteikumiem Nr.143, 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 26.03.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)
X DZĪVOKĻA PABALSTS
35. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās
telpas īres maksas (apsaimniekošanas maksas)
un maksas par pakalpojumiem izdevumu
segšanai pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē
deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Īrēta dzīvokļa (izņemot pašvaldības) pabalsts
tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas
(apsaimniekošanas maksas) un maksas par
pakalpojumiem izdevumu segšanai pēc kopā ar
pabalsta pieprasītāju adresē dzīvojošo un deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas.
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
36. Dzīvokļa pabalstu piešķir:
36.1. personām (ģimenēm), kuras dzīvo Jelgavas
pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai
pieslēgtajās dzīvojamās mājās un atbilst kādam
no sekojošajiem nosacījumiem:
36.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram,
pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī
nepārsniedz Ls 180.00 – Ls 90.00 apmērā;
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 09.10.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr.08-26)
36.1.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram,
pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski
represētam pensionāram, kurš ir vecāks par
70 gadiem, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ls 180.00 un kuram nav likumīgo apgādnieku
– Ls 105.00 apmērā;
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 09.10.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr.08-26)
36.1.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu
un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 160.00, – Ls 75.00 apmērā;
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 09.10.2008. saistošajiem
noteikumiem Nr.08-26)
36.1.4. ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni
un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 90.00, – Ls 110.00 uz trim
mēnešiem;
(0910.2008. saistošo noteikumu Nr.08-26
redakcijā)
36.1.5. ģimenēm (personām), kuru ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
Ls 90.00 – Ls 100.00 uz trim mēnešiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
36.2. ģimenēm (personām), kuru ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls
90.00, un kuras dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts
Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes
sistēmai, – Ls 40.00 uz trim mēnešiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.01.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.116, 25.01.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.143, 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26 )
37. Šo noteikumu punktos 36.1.1. – 36.1.3.
minēto pabalstu izmaksā divas reizes gadā
(aprēķināšanas periods – 6 mēneši).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007.

APKURES NODROŠINĀŠANAI
40. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 115.00 vienu reizi kalendārā gadā piešķir
personām (ģimenēm), kuras dzīvo namīpašumā,
kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai
siltumapgādes sistēmai, pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē deklarēto personu ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai
īrētā namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas
pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai,
piešķir pēc kopā ar pabalsta pieprasītāju adresē
dzīvojošo un deklarēto personu ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Pabalstu piešķir personām (ģimenēm), ja tās
atbilst kādam no sekojošiem nosacījumiem:
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
40.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās
un otrās grupas invalīdam, politiski represētam
pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ls 180.00;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143, 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
40.2. personām (ģimenēm), kuras ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
Ls 90.00;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143, 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
40.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu
un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 160.00;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143, 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
40.4. Izslēgts ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26
40.5. Izslēgts ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26
40.¹ Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 120.00 vienu reizi gadā pēc visu pabalsta
pieprasītāja adresē reģistrēto personu ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, piešķir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
Ls 90.00 un kuras dzīvo namīpašumā, kas nav
pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
(09.10.2008. saistošo noteikumu Nr.08-26
redakcijā)
40.² Pabalsta summa bez maksas tiek ieskaitīta
pabalsta pieprasītāja uzrādītajā kontā.
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
XII PABALSTS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI SKOLĀ
41. Pabalstu ēdināšanai skolā piešķir vispārējās
izglītības iestāžu klātienes skolēniem:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-7)
41.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00;
(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 26.03.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.09-2)
41.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu
un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz Ls 140.00;
(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2007. saistošajiem
noteikumiem Nr.170)
41.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 160.00.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)

XIII PABALSTS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES PAKALPOJUMU APMAKSĀŠANAI
42. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojumu apmaksāšanai Ls 45.00 uz trim
mēnešiem (ne vairāk kā Ls 135.00 gadā) piešķir
bērniem no ģimenēm, kuru ienākumi mēnesī
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00.
Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.09-2)
43. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojumu apmaksāšanai Ls 90.00 uz trim mēnešiem (bet ne vairāk kā Ls 360.00 gadā) piešķir
bērniem no ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.00 un
kuriem ir pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde» sociālo darbinieku atzinums par

pakalpojuma nepieciešamību. Pabalstu pārskaita
attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.09-2)
XIV PABALSTS SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI
44. Pabalstu skolas piederumu iegādei, sākoties
mācību gadam, ja tas ir pieprasīts laikā no 1. jūlija
līdz 30. septembrim, piešķir dāvanu kartes veidā:
44.1. Ls 40.00 apmērā skolēniem:
44.1.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.00;
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
44.1.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu
un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz Ls 140.00;
44.1.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz Ls 160.00.
44.2. Ls 20.00 apmērā bērniem, kuri apgūst
obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei:
44.2.1. no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 90.00;
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
44.2.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu
un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz Ls 140.00;
44.2.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz Ls 160.00.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
XIV¹ PABALSTS PILSĒTAS SABIEDRISKĀ
TRANSPORTA MĒNEŠBIĻETES
APMAKSĀŠANAI
(30.07.2009. saistošo noteikumu Nr.09-8
redakcijā)
44.¹ Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta
mēnešbiļetes apmaksāšanai 50% apmērā no
mēnešbiļetes cenas mācību gada laikā piešķir
vispārējo izglītības iestāžu klātienes skolēniem,
kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz Ls 90.00.
44.² Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta
mēnešbiļetes apmaksāšanai 50% apmērā no
mēnešbiļetes cenas piešķir politiski represētajiem
pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180.00.
44.³ Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta
mēnešbiļetes apmaksāšanai 50% apmērā no
mēnešbiļetes cenas piešķir pensionāriem, kuru
ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 90.00.
44.4 Izslēgts ar 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7
XV PABALSTS MEDICĪNAS
PAKALPOJUMU APMAKSĀŠANAI
45. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai
piešķir personām, kuras nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji un uz viņiem neattiecas
Ministru kabineta 31.07.2001. noteikumi Nr.336
«Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par
izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem».
46. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksāšanai
piešķir līdz Ls 110.00 personai kalendārajā gadā,
lai pēc šo izdevumu apmaksāšanas ienākumi
mēnesī uz katru personu ģimenē paliktu ne
mazāki kā Ls 100.00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170)
47. Pabalstu medikamentu iegādei līdz Ls 80.00
kalendārajā gadā vienam cilvēkam akūtu slimību
vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos
zālēm, kuras nav iekļautas valsts kompensējamo
medikamentu sarakstā, vai kuras tiek kompensētas līdz 75% no to pilnas vērtības, piešķir:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 26.03.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)
47.1. ģimenēm (personām), kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes (personas) ienākumi
uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz
Ls 90.00;
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
47.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai
invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ls 160.00;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170)
47.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz Ls 140.00;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170 )
47.4. ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un
ienākumi uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz
Ls 90.00.
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
48. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksāšanai piešķir:
48.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai
50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 70.00 vienam

Ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs

Pasaules kausā 4. vieta

Pasaules kausa
posmā Čehijā
kanoists Gatis
Pranks 500 m
B finālā ieņēma
4. vietu, kopvērtējumā ierindojoties 13. pozīcijā.
Priekšsacīkstēs viņš savā braucienā ieņēma 5. vietu, bet pusfinālā – 6., iekļūstot
B finālā. G.Pranks startēja arī 1000 m
distancē. Te viņam patraucēja priekšā
braucošais olimpiskais čempions, kurš
ieslīdēja Gata celiņā, un, lai nesalauztu
laivu, viņš apstājās. Līdz ar to priekšsacīkstēs Gatim pēdējā, septītā, vieta savā
braucienā. Lai būtu sacensību pieredze,
tika izlemts, ka G.Pranks startēs arī 5 km
distancē – tajā viņam 11. vieta.

Raiņa iela slēgta no 30. maija
Rekonstrukcijas darbu laikā, no 30.05.2011. līdz
08.08.2011., tiek slēgts Raiņa ielas posms no
Sakņudārza ielas līdz Pētera ielai un posms no
Mātera ielas līdz iebrauktuvei uz «Vivo centra»
stāvlaukumu. Raiņa ielas krustojumi ar Pulkveža
O.Kalpaka ielu un Pasta ielu būs slēgti.
Apbraukšanas ceļš Elejas virzienā visiem transporta līdzekļiem paredzēts pa Lielo ielu, Mātera ielu
un Rūpniecības ielu. Slēgto posmu apbraukšanai
var izmantot Lielo ielu, Dambja, Sakņudārza,
Svētes, Katoļu, Sudrabu Edžus, Zirgu un Tērvetes
ielu. Sarmas un Pētera ielā vēl notiek seguma remontdarbi. Būs iespējama piekļūšana ceļa darbu

Futbolistiem svarīga uzvara

Virslīgas čempionātā FK «Jelgava» ar 1:0
uzvarēja «Jūrmalu V.V.». Pirmajā puslaikā
pēc standartsituācijas vārtus ar galvu guva
«Jūrmalas V.V.» pussargs Valērijs Čistjakovs, taču spēles galvenais tiesnesis Andris
Treimanis vārtus neieskaitīja. Iespējams,
komanda iesniegs protestu par šo epizodi.
Otrajā puslaikā, mača 56. minūtē, pēc Vladislava Kozlova izpildītā soda sitiena bumba
rikošetā nonāca pie Oļega Malašenoka, kurš
to raidīja Artūra Biezā sargātajos vārtos. Nākamā jelgavnieku spēle
ir 29. maijā
pulksten 18
Liepājā pret
SK «Liepājas
metalurgs».
zonā esošajiem objektiem, izmantojot tuvākos
ielu pieslēgumus.
Sabiedriskais transports Pasta un Raiņa ielas
krustojuma apbraukšanai izmantos Svētes,
Mātera un Sudrabu Edžus ielu, bet slēgtā Raiņa
ielas posma maršruts virzīsies pa Mātera ielu,
Rūpniecības un Tērvetes ielu. Uz rekonstrukcijas
laiku tiks slēgtas sabiedriskā transporta pieturas
Raiņa ielā pie Pulkveža O.Kalpaka ielas un pie
Mātera ielas.
Mātera ielas posmā no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielai būs aizliegts apstāties.
Pasta iela posmā no Svētes ielas līdz Raiņa ielai
būs divvirzienu, lai nodrošinātu piekļūšanu ēkai
Pasta ielā 14.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Ieskrienas un – uz Igauniju

Pētera Lagzdiņa trenētie
basketbolisti
kļuvuši par
U-17 Latvijas čempioniem.
Jelgavnieki finālā ar 90:58 pieveica BS
«Rīga». Jo īpašs prieks par komandas
panākumu ir tāpēc, ka regulārajā čempionātā puišus vajājušas traumas. Par turnīra
MVP atzīts Rihards Adiņš, bet Zvaigžņu
piecniekā iekļauts Česlavs Mateikovičs.
Jau šodien komanda dodas uz Igauniju,
kur piedalīsies Eirolīgas superfinālā kopā
ar «Khimki», «Minsk 2006», «Klaipēda»,
«Lokomotiv/Kubanj», «Hito», «Viļņa» un
S.Marčuļoņa basketbola skolu.

Uzmanību, 9. un 12. klašu absolventi!
Jelgavas Amatniecības vidusskola
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā,

2011./2012. mācību gadā piedāvā iegūt izglītību 9. un
12. klašu absolventiem.
Dokumentu pieņemšana –
no 10.06.2011. līdz 07.07.2011.
Tālrunis/fakss 63025605, 63025620;

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Ēku iekšējo komunikāciju
montāžas un apkalpošanas speciālists
Autotransports
Automehāniķis
Kokizstrādājumu izgatavošana
Mēbeļu galdnieks
Būvdarbi
Apdares darbu tehniķis
Viesnīcu pakalpojumi
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Datorsistēmas
Datorsistēmu tehniķis
Sekretariāta un biroja darbs
Sekretārs
Restorānu pakalpojumi *
Viesmīlis
Autotransports *
Autoatslēdznieks

Iepriekšējā Mācību
izglītība ilgums
(klases) (gadi)
9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

12

1

12

1

* grupa ESF projekta ietvaros
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Izglītojamie saņem stipendiju un ESF mērķstipendiju.
cilvēkam kalendārajā gadā – pensionāriem un
invalīdiem, kuru ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160.00
un personām, kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00;
(24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-7
redakcijā)
48.2. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz
Ls 40.00 kalendārajā gadā personām, kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 90.00 mēnesī;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.143, 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170, 26.03.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-2, 24.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.11-7)
48.3. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21
gada vecumam, ja viņi turpina mācības, – līdz
Ls 40.00 kalendārajā gadā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170, 26.03.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)
48.4. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz
Ls 40.00 kalendārajā gadā pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu
un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.09-2)
49. Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei
līdz Ls 120.00 kalendārajā gadā piešķir guļošiem
pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir ģimenes
ārsta atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00 mēnesī.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 26.03.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.09-2)
50. Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40.00 kalendārajā gadā piešķir:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)
50.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm, ja uz
viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumos Nr.1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība» punktā 14.12.
minētie gadījumi;

50.2. bērniem no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00, ja uz
viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumos Nr.1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība» punktā 14.12.
minētie gadījumi;
50.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz Ls 140.00.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
50.¹ Piešķirtā pabalsta summa bez maksas tiek
ieskaitīta pabalsta pieprasītāja uzrādītajā kontā
vai pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam.
(26.03.2009. saistošo noteikumu Nr.09-2
redakcijā)
XVI PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
51. Pašvaldības sociālie pabalsti, izņemot šajos
noteikumos 6. – 12. punktā minētos, tiek piešķirti
pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas. Ienākumus un materiālo
stāvokli ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, izvērtē ne biežāk kā pēc 3 mēnešiem, bet
ģimenēm, kurās nav darbspējīgas personas, ne
biežāk kā pēc 6 mēnešiem:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-2)
51.1. personām, kuras iesniedz pieprasījumu pēc
sociālās palīdzības, ir pienākums sniegt pilnīgas
sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās
ziņas, pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī
nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri
nosaka sociālās palīdzības saņemšanu;
51.2. persona, kura ir iesniegusi pieprasījumu
pēc sociālās palīdzības, un pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka
ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas un ir iepazinušies ar noslēgtajā vienošanās noteiktajiem
līdzdarbības pienākumiem, apņemas tos pildīt
un apzinās šo pienākumu nepildīšanas sekas, kā
arī apņemas saņemto sociālo pabalstu izmantot
atbilstoši piešķīruma mērķim. Ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla
nepilda viņai noteiktos līdzdarbības pienākumus,
sociālo pabalstu ģimenei samazina par šai
personai piešķirto daļu, bet atsevišķi dzīvojošai
personai nepiešķir.

6. starptautiskajā brīvās cīņas turnīrā jauniešiem (1997. gadā dzimušie un jaunāki)
Lietuvā «Ričarda Pauļukoņa kauss» jau ceturto gadu pēc kārtas svara kategorijā līdz
38 kg nepārspēts ir «milonietis» Edgars
Batkovskis. Edgars aizvadīja sešas cīņas,
visās uzvarēja, turklāt pusfinālā un finālā
«uz lāpstiņām» nolika Krievijas sportistus.
«Milons» izcīnīja septiņas medaļas – divas
zelta, četras sudraba un vienu bronzas.
Zelts Jeļisejam Zaicevam (54 kg), sudrabs
Maksimam Stasjukam (26 kg), Artūram
Eihvaldam (35 kg),
Ardim Jansonam (47
kg), Jurim Eglem (50
kg), bronza Dinam
Vasijevam (50 kg).

Jelgavas 1. ģimnāzija

2011./2012. mācību gadā uzņems skolēnus 7., 10.
klasē un brīvajās vietās pārējās klašu grupās.
7. klašu skolēnu uzņemšana sāksies 1. jūnijā skolas
kancelejā.
10. klašu uzņemšanas komisijas darba laiki:
13. – 14. jūnijā – no plkst.9 līdz 15;
15. – 17. jūnijā – no plkst.9 līdz 12.
Komisijas strādās 119. kabinetā.

www.jav.lv;
e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv
Izglītības
programmas nosaukums
un kvalifikācija

Nepārspēts četrus gadus

(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar 25.10.2007. saistošajiem
noteikumiem Nr.170)
52. Lai saņemtu pabalstu, JSLP jāiesniedz iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot
tajā norādīto ziņu apliecinošus dokumentus:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-15)
52.1. strādājošās personas – izziņu par ienākumiem no algota darba – par pēdējiem 3
mēnešiem;
52.2. bezdarbnieki – izziņu no Nodarbinātības
valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu;
ja persona saņem pabalstu – izziņu no Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta
apmēru pēdējo 3 mēnešu laikā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.09-15)
52.3. Izslēgts ar 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15
52.4. Izslēgts ar 11.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-15
52.5. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus (izziņas par stipendiju,
autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm,
dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskas
darbības, no kustamās mantas vai nekustamā
īpašuma nomas u.c.);
52.6. Izslēgts ar 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7
52.7. Izslēgts ar 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-7
52.7.¹ apliecinājums par uzturlīdzekļu saņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
par pēdējiem trīs mēnešiem, ja kāds no bērna
vecākiem nepiedalās bērna uzturēšanā. (Ja
uzturlīdzekļi netiek maksāti, tad dokuments,
kas apliecina uzturlīdzekļu piedziņas procesu
(prasības pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu
ar tiesas atzīmi par saņemšanu, tiesas pavēste,
tiesas nolēmums, tiesu izpildītāja izziņa u.c.);
(24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-7
redakcijā)
52.8. jāuzrāda pase (dzimšanas apliecība);
52.8.¹ lai saņemtu īrēta (izņemot no pašvaldības) dzīvokļa pabalstu vai pabalstu individuālās
apkures nodrošināšanai, pieprasītājs uzrāda īres
līguma oriģinālu un iesniedz JSLP speciālista
apsekošanas aktu (secināts fakts, ka dzīvoklī vai

10. klašu skolēniem tiek piedāvāts daudzveidīgs vispārējās vidējās izglītības programmu klāsts:
1. Vispārizglītojošā virziena programma, kurā skolēni apgūst pilnu fizikas, ķīmijas, bioloģijas kursu, mājsaimniecību
vai 3. svešvalodu;
2. Humanitārā un sociālā virziena programma, kurā ir iespēja padziļināti mācīties angļu valodu, latviešu literatūru.
Šīs programmas skolēni apgūst 3. svešvalodu (krievu vai
vācu), filozofiju, psiholoģiju, ētiku, dabaszinību kursu;
3. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma ar plašām stundu plānu variācijas iespējām:
3.1. matemātikas novirziens – padziļināti tiek piedāvāta
matemātika, fizika, skolēni mācās programmēšanu,
informātiku;
3.2. inženierzinātņu novirziens – skolēniem iespēja mācīties tehnisko grafiku, ievadu inženierzinātnēs, datorizēto
projektēšanu, padziļināta fizikas, matemātikas apguve;
3.3. JAUNUMS 2011./2012. m.g. – informācijas tehnoloģiju
novirziens, kurā skolēni mācīsies informātiku, programmēšanu, lietojumprogrammatūru, padziļināti – fiziku.
Inženierzinātņu un IT novirziena realizācija skolā notiek
sadarbībā ar LLU Tehnisko un IT fakultāti, nodrošinot
šo klašu beidzējiem atvieglojumus, mācoties minētajās
fakultātēs.
Informācija – skolas mājas lapā www.1gim.jelgava.lv, pa
tālruni 63020277, 63045548.
namīpašumā dzīvo tikai pieprasītājs un kopā ar
viņu dzīvojošās un deklarētās personas);
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
52.9. citus dokumentus pēc JSLP pieprasījuma.
(11.11.2009. saistošo noteikumu Nr.09-15
redakcijā)
53. Papildus jāiesniedz dokumentus atbilstoši
pieprasītā pabalsta veidam:
53.1. pabalsta saņemšanai medikamentu un
higiēnas preču iegādei un aprūpei – izziņa par
veselības stāvokli no ģimenes ārsta (veidlapa
Nr.027/u);
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
53.2. pabalsta saņemšanai ārstēšanās izdevumu
apmaksāšanai un briļļu iegādei – izdevumu
apmaksas kvīts, kura ir noformēta uz pabalsta
pieprasītāja vārda, par izdevumiem kalendārajā
gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti
var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31.
janvārim.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā, kas grozīta ar 24.02.2011. saistošajiem
noteikumiem Nr.11-7)
53.4. pabalsta saņemšanai, atbrīvojoties no
brīvības atņemšanas vietām, – Ieslodzījumu vietu
pārvaldes izdota izziņa.
XVI LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
54. JSLP pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam,
informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.170)
55. Atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam
paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un citas
ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
prasībām un citiem normatīvajiem aktiem.
56. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jelgavas
pilsētas domē.
(25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.10-4
redakcijā)
57. Jelgavas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
(25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.10-4
redakcijā)
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Sporta pasākumi
 26. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2011» 7. kārta (Būriņos,
Garajos Kalnos).
 26. un 27. maijā pulksten 15 – JSPS
klasifikācijas sacensības (LLU peldbaseinā).
 27. – 29. maijā – sieviešu hokeja turnīrs «Tērvetes kauss». 27. maijā pulksten
10.45 «Karhu Kissat» – SHK «Sāga»; 12.30
«Ireland All Stars» – SHK «Zemgale»; 17.15
– svinīgā atklāšana; 17.45 «Karhu Kissat»
– SHK «Zemgale»; 19.30 SHK «Laima»
– «Ireland All Stars». 28. maijā pulksten
10 «Karhu Kissat» – «Ireland All Stars»;
11.45 SHK «Sāga» – SHK «Laima»; 15.30
– veiklības stafete; 17.45 «Ireland All Stars»
– SHK «Zemgale». 29. maijā pulksten
9 SHK «Sāga» – SHK «Zemgale»; 10.45
«Karhu Kissat» – SHK «Laima»; 14.15
– spēle par 3. vietu; 16 – fināls (Krājbankas
ledus hallē).
 27. maijā pulksten 14.30 – LČ spēle
futbolā U-13: JFC «Jelgava» – SK «Blāzma»
(ZOC).
 28. maijā pulksten 11 – strītbola turnīra 1. kārta (pie Jelgavas Sporta halles).
Pieteikšanās no pulksten 10.30.
 28. maijā pulksten 12 – Latvijas un
Baltijas čempionāts ūdens motocikliem
(Lielupē, Pasta salā).
 28. maijā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba sezonas atklāšanas regate ķīļjahtām
un mikrokreiserjahtām; Jelgavas Pilsētas
svētku regate (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 28. maijā pulksten 15 un 29. maijā
pulksten 10 – starptautiskas sacensības
boksā «Olimpiskā cerība» (sporta namā
Raiņa ielā 6).
 1. jūnijā pulksten 10 – Zemgales bērnu
čempionāts futbolā (2003. dz.g.) (ZOC).
 1. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas Jaht
kluba pasākums Jelgavas bērnunama
bērniem, veltīts Starptautiskajai Bērnu
aizsardzības dienai (Jahtkluba bāzē Pils
salā).
Jelgavas 3. pamatskola
1. jūnijā pulksten 18 aicina topošos
pirmklasniekus un viņu vecākus uz
tikšanos ar klases audzinātāju.

Meklē darbu
Jebkuru darbu. Tālrunis 28250775.
Vakaros – malkas skaldīšanā. Tālrunis 29974300.
Būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, tāmētājs ar pieredzi meklē nopietnu darbu. Tālrunis 29518613.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Krāsošanas darbos celtniecībā. Var piedāvāt citu darbu. Tālrunis 26812976.
Mēbeļu tapsētājs, restaurators.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Veicu dažādus celtniecības darbus. Mūrēju
un remontēju kamīnus. Tālrunis 29674324.
Vīrietis meklē jebkādu darbu. Tālrunis 28263890.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina darbā darbīgas, profesionālas šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.
Namdarim ar galdnieka iemaņām.
Tālrunis 29141487.
Pensionāram(-ei) vai pārim – lauku mājas
pieskatīšanai Tērvetes novadā. Dzīvošana
uz vietas. Tālrunis 29232384, 26404057.

Pārdod
Dārzu ar vasarnīcu d/s «Birzīte». T. 28392510.
Māju netālu no Olimpiskā centra. T. 20225388.
1-ist. dzīvokli pilsētas centrā ar visām ērtībām,
zemi komunālie maksājumi. T. 29401160.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus.
Samaksa tūlītēja. T.20371498, 26596934.

Dažādi
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 26719029.

Aizsaulē aizgājuši
ARVĪDS TAMAŠS (dz. 1929. g.)
OLGA SMIRNOVS (dz. 1929. g.)
ANTOŅINA JANKOVSKA (dz. 1912. g.)
LARINA PRASKOVJA (dz. 1931. g.)
ANFISA JERMOLAJEVA (dz. 1929. g.)
MARIJA KONSTANTINOVA (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 26.05. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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30. maijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1210.sērija.
9.25 «Virsotņu iekarotāja». Vācijas melodrāma. 2008.g.
11.00 «Ielas garumā».*
11.30 «Eirobusiņš».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Discovery atlants: Dienvidāfrika». Dokumentāla
filma. 1.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Šeit un tagad».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas seriāls. 22.sērija.
16.35 «Bērnu stāsti».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1210.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 3.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 40.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 327.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 131. un 132.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 44.sērija.
13.20 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
13.35 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Turcija – Latvija. 2003.g.
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 17.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 131. un 132.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 327.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Persijā». 10.(noslēguma) sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 44.sērija.
22.55 «Žilī de Mopēna». Vēsturiska drāma. 2004.g. 2.sērija.
0.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 25.sērija.
10.05 «Mazā princese». ASV melodrāma. 1995.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 125.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 5.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 23.sērija.
16.00 «112». Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
23.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 8.sērija.
0.45 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 16.sērija.
1.40 LNT ziņu Top 10.*
2.30 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 22.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 11.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 30.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.15 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 21.sērija.
7.40 «Bakugani». Anim. ser. 4.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.30 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 22.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 90.–92.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 93.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 75.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 359.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 29.sērija.

22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 23.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 221.sērija.
2.05 «Kobra 12». Seriāls. 10.sērija.
3.00 «Tekila un Boneti». Seriāls. 22.sērija.
3.50 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 11.sērija.
4.40 «Nakts joki».

31. maijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1211.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 40.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Dzīve ir skaista». Itālijas komiska drāma. 2005.g.
12.55 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pagasti. Vecpiebalga.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.25 «Viss notiek».*
13.55 «Latvija var!»*
14.25 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situāciju komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 21.sērija.
16.15 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1211.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 41.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 TV pirmizrāde! «Es aiziet nevaru...»
Vizmai Belševicai – 80.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un socioloģijas doktorante Kristiāna Lapiņa. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 328.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 133. un 134.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 45.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Igaunija. 2004.g.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 18.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 133. un 134.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 328.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Spāres – lidojošie dārgakmeņi».
Austrijas dokumentāla filma. 2010.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 45.sērija.
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 26.sērija.
10.05 «Melnais skaistulis». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 4.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 126.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.00 «112». Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Tu vai neviena». Romantiska komēdija. 2001.g.
23.00 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
0.55 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 16.sērija.
1.45 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
3.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 8.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 59. un 60.sērija.

TV3
5.00 «Taras piecas personības 2». 23.sērija.
5.30 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 12.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 31.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.15 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 22.sērija.
7.40 «Bakugani». Anim. ser. 5.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Badijs spēlē volejbolu». Kanādas ģim. f. 2003.g.
10.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 23.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.10 «UgunsGrēks». 93.–95.sērija.
14.00 «Kobra 12». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 94.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 76.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 360.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 21.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 222.sērija.
0.55 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 57.sērija.
1.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 23.sērija.
2.35 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 12.sērija.
3.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 94.sērija.
4.35 «Nakts joki».

1. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1212.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 41.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.00 Viņa Augstības Monako prinča, Bo marķīza Alberta
II oficiālā vizīte Latvijas Republikā. Sagaidīšanas
ceremonija.
11.30 «Jauna nedēļa».*
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100. panta preses klubs».*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Naudas zīmes».*
14.30 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situāciju komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.30 «Kopā» (ar subt.).*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1212.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 5.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 42.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 329.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 135. un 136.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 46.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Luksemburga. 2005.g.
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 19.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 135. un 136.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 329.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 10.(noslēguma) sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 46.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 27.sērija.
10.05 «Hanna un pingvīns».
Piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2008.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 5.sērija.
13.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 127.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 25.sērija.
16.00 «112». Vācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 21.sērija.
23.00 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
0.55 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 17.sērija.
1.45 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

Ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 1.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 13.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 23.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 6.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.00 «Maugļa pirmais piedzīvojums». ASV piedzīv. f. 1998.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 24.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 96.–98.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 95.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 77.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 361.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
24.00 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
1.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 2.sērija.
1.50 «Kobra 13». Seriāls. 2.sērija.
3.30 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 13.sērija.
4.40 «Nakts joki».

2. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Zemgale – prezidentu zeme».*
9.00 Valsts prezidenta vēlēšanas. Saeimas sēde. Tiešraide.
10.30 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 42.sērija.
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Meža stāsti. Sumbrs». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Krāsainās pasaules». Skatu filma.*
14.10 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situāciju komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
15.07 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.25 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1213.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 6.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 43.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 14.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un socioloģijas doktorante Kristiāna Lapiņa. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 330.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 137. un 138.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 47.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Krievija. 2005.g.
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 20.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 137.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 330.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Tuklās līgavas». Dokumentāla filma.
21.40 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 47.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Troksnis».*
0.15 «Joka pēc». Seriāls. 138.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 28.sērija.
10.05 Latvenergo erudīcijas konkurss eXperiments.*
12.40 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 6.sērija.
13.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 128.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 26.sērija.
16.00 «112». Vācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 64.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.35 Sporta un laika ziņas.

20.45 «Degpunktā».
21.15 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 26.sērija.
22.15 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
23.20 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
0.25 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 17.sērija.
1.20 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 18.sērija.
2.05 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 63. un 64.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 2.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 14.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 1.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 24.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 7.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 7. un 8.sēr.
9.00 «Burvju vara». Austrālijas ģim. piedzīv. filma. 2000.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 25.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 99.–101.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 96.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 78.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 362.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «Atriebības vārdā». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
23.55 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 6.sērija.
0.55 «Neērtā patiesība». ASV dokumentāla filma. 2006.g.
2.40 «Kobra 13». Seriāls. 3.sērija.
3.30 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 14.sērija.
4.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 96.sērija.

3. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 11.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 43.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 18.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.18 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Atklātā ceturtdiena».*
14.15 «Sieva uz pilnu slodzi».
Situāciju komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Laupītājs». Animācijas filma.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 37.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.30 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 3.sērija.
0.30 «Nakts ziņas».
0.45 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 14.sērija.

LTV7
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē.
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 331.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 139. un 140.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 48.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Slovākija. 2005.g.
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 21.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 139.sērija.
17.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 10.(noslēguma) sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 331.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 2.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 43.sērija.
22.55 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
0.35 «Joka pēc». Seriāls. 140.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 29.sērija.
10.05 «Censoņas». Piedzīvojumu komēdija jauniešiem. 2003.g.
12.05 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.*
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 129.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
16.00 «112». Vācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 65.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».

Ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Policijas akadēmija 4». Piedzīvojumu komēdija. 1987.g.
22.50 «Līdz pēdējam vīram». ASV vesterns. 1996.g.
0.50 «Dusmu redzamā daļa». Liriska komēdija. 2005.g.
2.50 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
3.40 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 26.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 3.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 15.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 2.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 25.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 8.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 9. un 10.sēr.
9.00 «Atgriežoties Helovīntaunā». ASV komēdija. 2006.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 26.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 102.–104.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 97.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 79.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle». Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 363.sērija.
21.00 «Ducis ir lētāk». ASV komēdija. 2003.g.
23.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.40 «Pavedinātāji» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2009.g.
2.15 «Vēsturnieki». Lielbritānijas komiska drāma. 2006.g.
4.05 «Kobra 13». Seriāls. 4.sērija.

4. jūnijs, sestdiena
LTV1
7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 81. un 82.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 49. un 50.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata». No smilšu mājas līdz ekociematam. Varžu dziesmas līdz pat Jāņiem.
10.00 TV pirmizrāde! «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Balss pavēlnieks Ventspils bērnu svētkos». Dienasgrāmata.
11.45 «Sveika, Robij!» Seriāls. 34.sērija.
12.35 X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki.
Mūsdienu deju koncerts.*
15.35 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Valmiera.*
15.40 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Dundaga.*
15.45 «Meža stāsti. Sumbrs». Dokumentāla filma.
16.45 «Līvu akvaparka Baltijas uzlecošās zvaigznes».
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Balss pavēlnieks». Bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkurss.
23.55 Nakts ziņas.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 1. un 2.sērija.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 Red Bull X-fighters. Pārraide no Brazīlijas.*
15.50 «Tuklās līgavas». Dokumentāla filma.
16.50 «Manas mīļotās fotogrāfija». Romantiska komēdija. 2007.g.
18.30 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».*
19.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Izraēla.
21.40 «1000 jūdzes Persijā». 10.(noslēguma) sērija.
22.10 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
22.15 «Prezidenta sargs». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
23.55 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 2.sērija.
0.45 «Stāsts par Mežonīgajiem Rietumiem».
Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.45 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 15.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 5.sērija.
11.00 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
12.55 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 2.sērija.
13.50 «Latvijas Mobilais reportieris».*
14.25 «Avalonas miglāji». Fantāzijas filma. 2001.g. 1. un 2.sērija.
16.25 «Mežrožu ieleja. Mīlas kūleņi». Melodrāma. 2008.g.
18.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.

20.35 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.
21.35 «Solītā paradīze». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
23.30 «Pusnakts labā un ļaunā dārzā». Detektīvfilma. 1997.g.
2.20 «Līdz pēdējam vīram». ASV vesterns. 1996.g.
4.00 «Policijas akadēmija 4».Piedzīvojumu komēdija. 1987.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 4.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 16.sērija.
6.25 «Paldies par pirkumu! 2». 3.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 12.sērija.
7.20 «Bakugani». Anim. ser. 7.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
8.40 «Mūmija». Anim. ser. 6.sērija.
9.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.35 «Dinozauru mednieki 3». 1.sērija.
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Vīrietis uz paklāja».*
13.15 «Ievas pārvērtības».*
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas humora šovs.*
15.50 «Ducis ir lētāk». ASV komēdija. 2003.g.
17.55 «Bēdz no bumbas: Patiess bēdubrāļu stāsts».
Komēdija. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vidusskolas mūzikls». Ģimenes komēdija. 2006.g.
22.30 «Ekstrēmais randiņš». ASV komēdija. 2004.g.
0.30 «Plūdi». Katastrofu filma. 2007.g. 1. un 2.daļa.
4.05 «Kibersieviete». Seriāls. 4.sērija.
4.45 «Nakts joki».

5. jūnijs, svētdiena
LTV1
7.20 «Otrā iespēja». Seriāls. 83. un 84.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 51.
un 52.(noslēguma) sērija.
9.05 «Balss pavēlnieks Ventspils bērnu svētkos».
Dienasgrāmata.*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 37.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 22.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 22.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Dienvidāfrika». Dokumentāla
filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Balss pavēlnieks». Bērnu un jauniešu mūsdienu
dziesmu izpildītāju konkurss.*
17.00 «Balss pavēlnieks Ventspils bērnu svētkos».
Dienasgrāmata.*
17.30 «Izvēlies zaļi!» “Kā lietām piešķirt otro elpu?”.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Četri gadalaiki. Vasara». Drāma. 2008.g. 1.filma.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas
noslēguma koncerts.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Laiks vīriem?»*
24.00 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 3.sērija.

TV programma
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20.20 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
22.35 «Sapieri». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
0.30 «Solītā Paradīze». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
2.10 «Pusnakts labā un ļaunā dārzā». Detektīvfilma. 1997.g.
4.35 «Avalonas miglāji». Fantāzijas filma. 2001.g. 1. un 2.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 5.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 17.sērija.
6.25 «Paldies par pirkumu! 2». 4.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 13.sērija.
7.25 «Bakugani». Anim. ser. 8.sērija.
7.50 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 6. un
7.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3». 1.raidījums.
14.30 «Vidusskolas mūzikls». ASV ģimenes komēdija.
2006.g.
16.30 «Ekstrēmais randiņš». ASV komēdija. 2004.g.
18.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Pasauļu karš». Fantastikas spraiga sižeta filma. 2005.g.
23.10 «Imitators». ASV trilleris. 1995.g.
1.40 «Cīņas klubs». Vācijas un ASV spraiga sižeta
drāma. 1999.g.
4.05 «Kibersieviete». Seriāls. 5.sērija.
4.50 «Nakts joki».

Ražotāja pārstāvniecība piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējoša tērauda;
• keramiskie dūmvadi;
• mērīšana un montāža.

Strādājam visā Latvijā!
Tālrunis 29798157, 27405375,
e-pasts: osvaldsdzalbs@inbox.lv.

KURSI
Piedāvājam šāda veida apmācību Jelgavā:
• Motorzāģa un krūmgriezēja operators;
• Hidroceltņa (FISKARS) operators;
• Autoiekrāvējs/Elektroiekrāvējs.
Veicam arī izbraukuma apmācību
(grupām, sākot no 5 cilvēkiem).
Apliecībām iespējams arī notariālais
tulkojums, ar kuru apliecības derīgas
darbam Eiropā.
Tel: 26670888; fakss: 6755253;
www.mcliepa.lv

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Basketbola apskats».*
12.30 «Manas mīļotās fotogrāfija».
Romantiska komēdija. 2007.g.
14.10 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). Krievijas daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 1. un 2.sērija.
15.55 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma.
6.(noslēguma) sērija.
16.50 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
17.00 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Lietuva.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 11. un 12.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 18.sērija.
22.00 «D’Artanjans un trīs musketieri».
Piedzīvojumu filma. 2005.g. 1.sērija.
23.40 «Prezidenta sargs». Spraiga sižeta filma. 2000.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma.
25.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 5.
un 6.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 12.sērija.
11.10 «Gremlini». ASV piedzīvojumu filma. 1984.g.
13.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.10 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
15.10 «Mentālists». ASV seriāls. 3.sērija.
16.05 «Dons Žuans de Marko». Romantiska drāma. 1994.g.
18.05 «Mājokļa jautājums».*
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».

Jelgavas 6. vidusskolā notiek skolēnu uzņemšana.

2011./2012. mācību gadā skola piedāvā šādas izglītības programmas:
1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (programmā iekļauta tehniskā grafika, programmēšanas pamati);
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma;
3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (skolēni integrēti vispārizglītojošā klasē);
4. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma;
5. Rotaļu grupa četrgadīgajiem bērniem.
Jūs gaida pieredzējuši un zinoši pedagogi, aktīvs un draudzīgs skolēnu kolektīvs, sakārtota,
droša vide, iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs.
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004. Tālrunis 63027467.

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju
Jelgavas Mākslas skolā
uzņem dalībniekus vasaras
nodarbībām šādās vecumgrupās:
5 – 6 gadi un 7 – 9 gadi.
Nodarbības sākas 1. un 2. jūnijā.

Papildinformācija pa tālruni 28857845
(skolotāja Agija).

Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2011./2012.
mācību gadā 5 – 6 gadus vecus bērnus
apgūt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātās pirmsskolas
izglītības programmu ar
apmācību latviešu valodā un četrgadīgos bērnus – pēcpusdienās apmeklēt
rotaļu grupiņu.
Tālrunis uzziņām: 63021773.
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Kultūras pasākumi
 Līdz 29. maijam – Jelgavas Pilsētas svētki ar moto «Es mīlu Jelgavu». Pasākumu programmu skatīt 7. lpp.
 1. jūnijā no pulksten 13 līdz 19 – Jelgavas BJC «Junda» mācību gada no
slēguma pasākums «Cukurvatē». Aktivitātes un pasākumi bērniem, jauniešiem,
radošo darbnīcu izstādes, koncerts (Raiņa parkā).
 1. un 2. jūnijā pulksten 18 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde
«Precības» (krievu valodā). Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena –
Ls 2 (pieaugušajiem); 1,50 (skolēniem un pensionāriem) (kultūras namā).
 4. jūnijā pulksten 17 – vidējās paaudzes deju kolektīva «Laipa» 16. dzimšanas dienas koncerts «Jau kuro reizi pirmo reizi...». Kolektīva mākslinieciskā
vadītāja Mārīte Skrinda. Piedalās viesi: māsas Legzdiņas, deju kolektīvi «Gatve»
(Rīga), «Mēmele» (Bauska), «Robežnieki» (Auce), «Nākotne» (Jelgavas novads),
deju kopa «Ozolnieki». Biļešu cena – Ls 1 (pieaugušajiem); 0,50 (pensionāriem
un skolēniem) (kultūras namā).
 9. jūnijā pulksten 18 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo
traks». Režisori A.Bolmanis un A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).
 10. jūnijā no pulksten 20 līdz 4 – vieglās popmūzikas svētki «Hameleonu
vasara 2011». Grupa «Hameleoni», Harijs Ozols un Santa Zapacka. Biļešu cena
– Ls 4 (iepriekšpārdošanā); Ls 5 (pasākuma dienā) (Uzvaras parkā).
 12. jūnijā pulksten 18 – Karaliskais anekdošu turnīrs. Biļešu cena – Ls 5;
4; 3 (kultūras namā).
 18. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 14 – Zāļu tirgus (Hercoga Jēkaba laukumā).

Izstādes
 No 30. maija – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 6. jūnijam – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) izstāde «Fantāzijas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 No 7. jūnija – Čehijas vēstniecība piedāvā izstādi «Čehijas UNESCO pieminekļi
– divpadsmit čehu pasaules brīnumi» (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 19. jūnijam – Jelgavas, Šauļu un Pērnavas mākslinieku gleznu izstāde
«2 x 3 = 6» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa «Es mīlu Jelgavu» dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 30. jūnijam – U.Rogas audzēkņu darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 29. maijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Sākums» (galerijā
«Suņa taka»).
 Līdz 30. jūnijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Jelgava – tava
un mana». Apskatāmi Gunāra Ezernieka, Ulda Rogas, Ulda Zutera un Mārča
Stumbra gleznas (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 5. jūnijam – izstāde «Sarkans» (Jelgavas pilī).
 Līdz 31. maijam – Līvijas Strautnieces jubilejas gleznu izstāde (kultūras
namā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā).

Svētdien Jelgavā
Labestības stundas
 Ritma Gaidamoviča

Jau piekto gadu svētdien,
29. maijā, Latvijā būs Labestības diena, kuras laikā
tiks vākti līdzekļi slimiem
bērniem. Turpinot iesākto,
arī šogad šajā dienā Jelgavā tiks vākti līdzekļi, lai
palīdzētu bērniem, tostarp
četriem jelgavniekiem. No
pulksten 12 līdz 15 pie biznesa centra «Zemgale» Pasta ielā 47 notiks pasākums
«Labestības stundas».
Biedrība «Oranžais stars» informē,
ka šogad līdzcilvēku palīdzība nepieciešama gandrīz 50 Latvijas bērniem,
tostarp četriem jelgavniekiem. Trīsgadīgais Ernests gada vecumā saslima
ar meningītu. Pēc smagās slimības un
daudzajām komplikācijām puisēns
palika kopjams un barojams caur
zondi. Ernestam ir smagi centrālās
nervu sistēmas bojājumi, viņam vajadzīga cilmes šūnu terapija. Lai Ernests dzīvotu, nepieciešami 6394,50
lati. Četrus gadus vecajai Montai ir
intelektuālās un fiziskās attīstības
traucējumi. Lai nostabilizētu viņas
emocionālo stāvokli un pilnveidotu
fizisko attīstību, nepieciešama delfīnterapija, kas izmaksā 3018,52 latus.
Darinai, kurai ir astoņi gadi, iedzimta
centrālās nervu sistēmas anomālija
– mielomeningocele. Lai Darina varētu labāk pārvietoties, nepieciešams
attīstīt un stiprināt muskuļus. To var
izdarīt ar terapeitiskā, ortopēdiskā
velosipēda palīdzību, taču tā iegādei
nepieciešami 1444,26 lati. Bet sešus
gadus vecajam Haraldam ir bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraperēze,
epilepsija. Zēns neprot sēdēt, runāt,
patstāvīgi paēst. Viņam nepieciešama kreisās gūžas operācija un labās

kājas muskuļu atbrīvošana Minhenes
ortopēdiskajā klīnikā, kam vajadzīgi
14 830,70 lati.
Lai arī jelgavniekus iesaistītu
Labestības dienā, 29. maijā no pulksten 12 līdz 15 pie biznesa centra
«Zemgale» notiks Labestības stundas,
kad tiks vākti ziedojumi un notiks
labdarības koncerts. Pasākumu vadīs Gints Romulis, piedalīsies klubs
«Vēstnieki», Varis Klausītājs kopā
ar savu komandu – teātra A klase
ļaus skatītājiem kopīgi radīt lielformāta gleznu –, Elīze Cukere (vokālā
studija «Solo»), Jelgavas Speciālās
skolas audzēkņi, Dinārs Stundiņš,
Jelgavas Tirkīzzilā kora vokālisti
Uldis Timma, Gundars Caune, Ilga
Kokle, Jelgavas talanti (breiks), Jelgavas pensionāru vokālais ansamblis
«Dziedātprieks», Jelgavas katoļu
draudzes jaunieši, Latvijas Sarkanā
Krusta jauniešu organizācija, deju
kolektīvi «Zemgaļi» (Ozolnieki) un
«Bānītis» (Rīga). Paralēli priekšnesumiem ikviens varēs darboties čaklo
pirkstiņu darbnīcā ar Pepiju, Minniju
un I.Kokli, kā arī nogaršot tradicionālo sirds formas «Elvi» konditorejas
cepto kliņģeri.
Lai arī šogad neiespējamais kļūtu
par iespējamo un varētu palīdzēt
bērniem, vairākās Jelgavas pilsētas
iestādēs jau šobrīd izvietotas kastītes ziedojumiem: ēdnīcā «Hercogs»,
bistro «Silva», veikalā «Kanclers»,
«Kanclera nams», «MNL», Jelgavas
reģionālajā Tūrisma informācijas
centrā un Zemgales Olimpiskajā
centrā.
Labestības stundas Jelgavā organizē «Swedbank» Jelgavas filiāļu
kolektīvs sadarbībā ar biedrībām
«Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs «Oranžais stars»»
un «Caritas». Labestības dienu rīko
LNT, Ziedot.lv un «Swedbank».
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Cukurvates bērnu
svētki Raiņa parkā
 Ritma Gaidamoviča

Starptautiskajā Bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, bērnu
svētkus Raiņa parkā sarūpēs
bērnu un jauniešu centra
«Junda» audzēkņi. Jau no
pulksten 13 sāksies «Jundas»
mācību gada noslēguma
pasākums «Cukurvatē», uz
kuru gaidīts ikviens. Notiks arī
Jelgavā pirmās fingerborda
sacensības, būs radošās darbnīcas, piepūšamā atrakcija un
koncerts.
«Šī nebūs atskaite, bet gan bērnu
svētki, uz kuriem aicinām ne tikai
«Jundas» audzēkņus, bet arī pārējos
pilsētas bērnudārzniekus un skolēnus, lai kopā jautri iesāktu vasaras
brīvlaiku,» tā «Jundas» direktores
vietnieks Māris Kalniņš.
«Junda» šogad atgriežas mājās
– tas nozīmē, ka mācību gada noslēguma pasākums «Cukurvatē»
notiks nevis Uzvaras parkā, kā tas
bija iepriekšējos gadus, bet gan
Raiņa parkā. Dažādas aktivitātes
1. jūnijā gaidāmas no pulksten 13
līdz 19. Rosība Raiņa parkā sāksies
ar radošajām darbnīcām, kurās būs
iespējams, piemēram, sacensties
«Jundas» logo zīmēšanā uz asfalta,
apgleznot seju, bet tūrisma pulciņš
piedāvās pārvarēt dažādus šķēršļus.
Līdztekus tam bez maksas bērniem
būs pieejama piepūšamā atrakcija
«Lielais drakons». M.Kalniņš stāsta, ka visus klātesošos smīdinās un
jokos divi mīmi.
Pulksten 14 starts tiks dots Jelgavā pirmajām fingerborda sacensībām
brīvdabā. Sacensībās var piedalīties
jebkurš – vecuma ierobežojuma nav.
Līdzi jāņem vien mazais skrituļdēlis

Pēdējos gadus bērnu un jauniešu centra «Junda» mācību gada noslēguma
koncerts notika Uzvaras parkā, taču šogad «jundēni» atgriežas Raiņa parkā.
Ko «Jundas» pulciņu dalībnieki apguvuši šajā mācību gadā, varēs novērtēt
Foto: Ivars Veiliņš
1. jūnijā no pulksten 13.
un jāprot ar to rīkoties, rādot kādu kādu mums pievienoties septembrī,»
triku. Pieteikšanās sacensībām tā direktores vietnieks.
– no pulksten 13 «Jundā» Pasta
Savukārt pulksten 16.50 skatītāielā 32. «Visus dalībniekus vērtēs jus pirms lielā noslēguma koncerta
kompetenta žūrija, kas arī noteiks iesildīs «Jundas» vokālās studijas
labākos pilsētas fingerbordistus,» «Lai skan» dziedātāji. Priekšnetā M.Kalniņš.
sumus sniegs arī popgrupa «Lai
No pulksten 15 Raiņa parkā būs skan», kura no Amerikas festivāla
aplūkojama «Jundas» audzēkņu «Harmony Sweepstakes a cappella
radošo darbu izstāde jeb tas, ko festival» reģionālā fināla Ņujorkā
skolēni izveidojuši mācību gada pārbrauca ar 3. vietu un Anete Kolaikā. «Junda» sola, ka būs pa biš- toviča – ar labākās solistes titulu.
ķim no visa – ādas apstrādes, stikla,
Bērnu svētki «Cukurvatē» Raiņa
keramikas un koka darbnīcām, parkā noslēgsies ar koncertu, kurā
tehniskās modelēšanas darbnīcas. «Jundas» dejotāji un dziedātāji rādī«Mūsuprāt, tā ir lieliska iespēja at- šot pašu labāko no viņu krājumiem.
nākt un novērtēt to visu tiem, kuri Piedalīsies visi «Jundas» deju kolekikdienā nav saistīti ar «Jundu», lai tīvi un ansambļi. Dalības maksa šajā
redzētu, ko īsti mēs darām, un, kas pasākumā – tik vien kā viens vai divi
zina, varbūt tieši redzētais mudinās saldi smaidi!

Jaunie pianisti no Parīzes
pārved četras godalgas
 Ritma Gaidamoviča

No starptautiskā pianistu
konkursa Parīzē ar teicamiem rezultātiem mājās
pārbraukuši četri Jelgavas
Mūzikas skolas audzēkņi.
Septiņgadīgā Elēna Undīne
Ziemele saņēmusi konkursa galveno balvu – «Grand
prix» jeb «Concours Musical
de France 2011», bet septiņgadīgajai Laurai Annai
Badūnei, astoņgadīgajam
Aldim Kalnam un 14 gadus
vecajai Kristiānai Podniecei
– 1. vieta.
«Jāatzīst, klavierspēle vienmēr ir
neprognozējams moments, jo bērnu
emocijas un rīcība šādā vecumā bieži
mainās, viņi ir viegli ietekmējami. Taču
ar manu audzēkņu sniegumu esmu
apmierināta,» saka Mūzikas skolas
skolotāja Edīte Ziemele. Katrs no
audzēkņiem spēlēja savā grupā: Elēna
Undīne – džeza, Aldis, Laura Anna un
Kristiāna – klasiskās mūzikas, taču
katrs savā vecuma grupā. «Programmu
konkursā noteica franči. Janvāra sākumā saņēmām notis, pārsvarā franču
komponistu skaņdarbus, no kuriem
izvēlējāmies savām iespējām, varēšanai atbilstošākos. Četrus mēnešus tos
cītīgi mācījāmies, lai sniegtu vidēji trīs
minūšu garu priekšnesumu,» stāsta
skolotāja. Jāteic, konkurence bija liela
– konkursā piedalījās apmēram 400
bērni un jaunieši, piemēram, Alda

grupā startēja 40 audzēkņi, Laurai
Annai bija 59 konkurenti no Spānijas,
Francijas, Portugāles, Itālijas, Japānas, Rumānijas, Polijas un Amerikas.
«Šajā konkursā visi dalībnieki varēja
atrasties zālē un novērtēt savus konkurentus. No vienas puses, svētīgi
redzēt pārējos, salīdzināt, taču, no
otras, – ir grūti neietekmēties. Tā gadījās Kristiānai. Viņa otro skaņdarbu
nospēlēja divreiz ātrākā tempā nekā
bijām iecerējušas. Protams, to dzirdot,
domāju, ka viss pagalam, taču izrādās,
ka konkursa žūrijai patika ātrie tempi
un viņi vērtēja, vai konkursants šajā
ātrumā spēj izspēlēt visas nianses
un neapjukt. Kristiāna to izdarīja un
rezultātā saņēma 1. vietu,» stāsta
E.Ziemele, norādot, ka Kristiāna klavieres spēlē tikai otro gadu un galveno
balvu atdeva rumānim, kurš klavieres
spēlē desmit gadus. «Žūrija atzina – ja
nebūtu rumāņa, Kristiāna saņemtu
augstāko balvu,» tā skolotāja. Jāatzīst,
1. vieta viegli nav nākusi Aldim, jo tieši
dienu pirms konkursa viņš saslimis,
tomēr nolēmis piedalīties, neraugoties
uz paaugstināto temperatūru, un rezultāts ir ļoti labs – 1. vieta. Skolotāja
piebilst, ka žūrija uzteikusi mūsu audzēkņu skatuvisko kultūru, kas visnotaļ atšķīrusies no citu valstu bērnu un
jauniešu snieguma. «Vērtīgs ieguvums
ir katram audzēknim DVD ieraksts ar
viņa uzstāšanos, un mēs varam analizēt, kas ir izdevies, kas – nav. Taču par
saviem audzēkņiem varu teikt: esmu
gandarīta! Paldies gribu teikt atbalstītājiem, kas palīdzēja nokļūt Francijā,

Foto: no Edītes Ziemeles arhīva
– fondam «Atbalsts kultūrai Jelgavā»,
nodibinājumam «Izglītības atbalsta
fonds», apgādam «Zvaigzne ABC» un
Mūzikas vidusskolai,» tā E.Ziemele.
Jāpiebilst, ka šī skolotājai bija lieliska
dāvana, jo viņai rezultātu paziņošanas
dienā bija dzimšanas diena.

