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Svētku programma – 8.lpp.
Jelgava svin Pilsētas svētkus. Rīt,
30. maijā, pulksten 17 jelgavnieki aicināti doties krāšņākajā un
garākajā pilsētas svētku gājienā
Latvijā ar devīzi «Ieraugi Jelgavu
krāsās!». Lai pārliecinātos, ka
mūsu gājiens tiešām ir garākais
Latvijā, šogad tā laikā tiks skaitīti
gājiena dalībnieki, mērīts tā kopgarums un ilgums, lai nākamgad,
kad Jelgava svinēs 750. jubileju,
mēs kopā uzstādītu rekordu un
pierādītu – mūsu svētku gājiens ir
pats garākais.
«Gribas, lai šīs emocijas, krāsas un
kopējā svētku noskaņa ir paliekoša. Kad radās doma par svētku
gājiena gleznošanu, izrādījās, ka
esmu pirmais mākslinieks, kurš
līdz šim pilsētā šādu interesi ir
izrādījis. Šogad pirmo reizi svētku
gājiens tiks iemūžināts ne tikai
fotogrāfijās, bet arī gleznā. Gleznā atšķirībā no fotomirkļa varbūt
nav tik būtiski precīzi attēlot
konkrēto mirkli, kā paust kopējo
noskaņu. Jā, ja jūs uz svētkiem
būsiet atnācis patiesi krāšņs, ļoti
iespējams, ka vēlāk sevi atpazīsiet
gleznā,» saka mākslinieks Raitis
Junkers, kurš gājiena laikā ar molbertu stāvēs ielas malā un ķers
svētku sajūtu, kas pārtaps mākslas darbā. «Jau esmu izveidojis
skici, noskatījis vietu un tagad
gaidu krāšņu svētku gājienu.»
Pulcēšanās gājienam sāksies pulksten 16.30 Lielās un O.Kalpaka
ielas krustojumā, gājiens virzīsies
pa Lielo ielu un noslēgsies pie
kultūras nama. Autovadītājiem
jārēķinās, ka gājiena laikā būs
satiksmes ierobežojumi.
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Pedagogiem pasniegs izglītības kvalitātes balvas RAF mikroautobusiem – 60 gadi;
 Sintija Čepanone

Šovakar, 29. maijā, svinīgā pieņemšanā pie Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa tiks pasniegtas
Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pedagogiem.
Šis ir jau otrais gads, kad konkursa kārtībā noteikti labākie pedagogi, pasniedzot izglītības kvalitātes balvu.
2013./2014. mācību gadā vērtēts 20 pedagogu veikums
četrās kategorijās: Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, 7. – 9. klašu,
10. – 12. klašu skolotāji un internātpamatskolu internāta
skolotāji.
Pieteikt dalību konkursā pedagogi varēja paši, un atbilstoši
konkursa nolikumiem «Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balva
skolotājam», «Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva pirmsskolas
izglītības skolotājam» un «Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balva internātpamatskolas internāta skolotājam» laika posmā no 4. aprīļa līdz
8. maijam īpaši izveidota komisija

iepazinās ar pretendentu iesniegtajiem materiāliem, kā arī vecāku
un kolēģu aptaujas rezultātiem,
apmeklēja izglītības iestādes un
vēroja mācību procesa organizāciju,
uzklausīja izglītības iestāžu vadītāju
viedokli un skolotāju pašvērtējumu,
lai noteiktu tos pedagogus, kuri par
savu darbu būtu pelnījuši saņemt
pērn pilsētā iedibināto izglītības
kvalitātes balvu.

dokumentālās filmās piektdien atgādinās
vēsturiskos notikumus

Dalība konkursā ir uzdrošināšanās, jo konkursā vērtē gan skolotāja pedagoģisko darbu, gan viņa
personības pilnveidi, un arī viņam
pašam jābūt gatavam sevi novēr-  Ritma Gaidamoviča
tēt. Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza stāsta, ka, piemēram,
Atzīmējot «Rīgas
sākotnēji konkursam pirmsskolas
autobusu fabrikas»
izglītības iestāžu skolotāju grupā
(RAF) 60 gadu jubibija pieteikušies deviņi pedagogi,
leju, piektdien, 30.
taču dažādu, galvenokārt persomaijā, no pulksten
nisku, apstākļu dēļ dalību kon13 līdz 16 uzņēmumā
kursā pārtrauca trīs pirmsskolas
«Amo Plant» Aviācijas
skolotāji. «Pagājušajā mācību gadā
ielā 42 jelgavnieki aicipretendēt uz izglītības kvalitātes
nāti noskatīties divas
balvu tika aicināti 1. – 6. un 7. – 9.
dokumentālās filmas
klašu skolotāji, taču šogad tai vapar RAF un tikties ar
rēja pieteikties pirmsskolas, 7. – 9.,
uzņēmuma bijušajiem
10. – 12. klašu un internāta skospeciālistiem – izmēlotāji. Pamatizglītības, 7. – 9. klaģinātājiem, konstrukšu, grupā vērtēti pieci skolotāji,
toru un ražošanas bri10. – 12. klašu grupā – četri, intergadieri.
nāta skolotāji – pieci,» tā viņa.
Turpinājums 3.lpp.
Pirms 60 gadiem, 1954. gadā,

ar Padomju Savienības Autobūves ministrijas pavēli Rīgas
Eksperimentālo autoremonta
fabriku pārdēvēja par «Rīgas
autobusu fabriku». Lai iedzīvotājiem atgādinātu faktu, ka
Latvija bijusi un ir valsts ar
ievērojamu autobūves vēsturi,
Jelgavas Pilsētas svētku laikā
piektdien «Amo Plant» būs
unikāla iespēja noskatīties
dokumentālās filmas par RAF.
Uzņēmuma pārstāve Dzintra
Krūze informē, ka šajā dienā autobusu ražotnes «Amo
Plant» konferenču zālē varēs
noskatīties divas dokumentālās filmas: 1967. gada RAF
izmēģinājumi Vidusāzijā «Aiz 7
kalnu pārejām» un «16 000 km

no Jelgavas līdz Vladivostokai»
kinožurnālu «Padomju Latvija
1977 Nr.25».
Tāpat pasākuma apmeklētājiem būs iespēja tikties ar
īpašajiem viesiem – «rafiņu»
izmēģinātājiem Juri Sniķeri un
Māri Paplavski, RAF konstruktoru Valdi Belovu, RAF ražošanas brigadieri Ivanu Saveļjevu
un bijušo vadītāju izmēģinātāju
Jāni Zauvu, kurš 1977. gadā
piedalījās RAF izmēģinājuma
braucienā uz Vladivostoku. Savos stāstos dalīsies arī pasaules
apceļotājs Valdis Brants, kurš
apkārt pasaulei, apciemojot neskaitāmas valstis, apbraucis ar
Jelgavā ražotu mikroautobusu
«Latvija».
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Rāviņš: «Mums priekšā vērienīgi
projekti un Jelgavas 750»
 Kristīne Langenfelde

«Ja 2000. gadā kādam
teiktu, ka tuvāko 13 gadu
laikā Jelgavas pašvaldība
investīcijās piesaistīs 200
miljonus latu, tad nedomāju, ka man kāds
noticētu. Bet šodien tas ir
fakts – Jelgavai no 2000.
līdz 2013. gadam dažādu
projektu īstenošanai ir
izdevies piesaistīt 200
miljonus latu, un tā ir
tikai daļa no kopējām
investīcijām pilsētā, jo
būtiskus ieguldījumus
Jelgavas attīstībā ir devuši arī uzņēmēji, investējot
šeit būtiskus līdzekļus un
atverot ražotnes, kas arī
mērāmi desmitos miljonu. Šobrīd ir sācies jauns
Eiropas Savienības fondu
plānošanas periods, kas
ilgs līdz 2020. gadam.
Jelgava šajā periodā sevi
piesaka ar vērienīgiem
projektiem, kuru galvenais mērķis ir attīstīt
pilsētu un radīt to pievilcīgāku mums pašiem un
mūsu viesiem,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Šī ir Jelgavas Pilsētas svētku nedēļa, kad ikviens aicināts ieraudzīt
pilsētu krāsās, pamanot ne tikai to,
kā esam mainījušies mēs paši, bet
arī to, kā mainās pilsēta. «Svētki
ir gan kopābūšana un priecāšanās,
gan arī tāds labs brīdis, lai vērtētu
paveikto un izvirzītu nākamos mērķus,» spriež domes priekšsēdētājs.
Kuras ir tās vietas pilsētā,
kas nākamo piecu gadu laikā
mainīsies visstraujāk?
Šobrīd tie ir trīs mūsu uzsāktie
vērienīgie projekti – Pasta salas
labiekārtošana, satiksmes termināļa izbūve pie dzelzceļa stacijas
un lidlauka teritorijas sakārtošana
ar Ziemeļu apvedceļa izbūvi pār
Lielupi. Labiekārtotā Pasta sala
būs pirmā, ko ieraudzīs jelgavnieki,
– darbus pabeigsim rudenī, un jau
nākamvasar pilsētnieki varēs izbaudīt aktīvu atpūtu vēl vienā mūsdienīgā un sakārtotā objektā. Tur būs
rotaļu laukumi bērniem, sporta
spēļu laukumi, veloceliņi, vēl viena
pludmale pilsētā, pastaigu parks,
skatu terase, brīvdabas estrāde,
laukumi ledus un smilšu skulptūru
festivāliem, arī publiskā slidotava,
kas darbojās jau šajā ziemā.
Satiksmes terminālis pagaidām daudziem vēl nav īsti
skaidrs projekts – šobrīd pašvaldība sāk savest kārtībā
apkārtnes ielas un infrastruktūru, bet kas notiks pēc tam?
Jau patlaban intensīvi strādājam,
lai šī vieta tuvāko gadu laikā kļūtu
par vienotu satiksmes mezglu pilsētā, kur būtu gan dzelzceļa stacija,
gan autoosta, gan pilsētas tirgus, kā
arī liels automašīnu stāvlaukums.
Pagaidām galvenais traucēklis ir
tas, ka joprojām nav izdevies nokārtot formalitātes ar valsti, lai no
Satiksmes ministrijas pašvaldības
īpašumā pārņemtu zemesgabalu,
kas atrodas stacijas tuvumā un ir
nepieciešams termināļa izbūvei.
Šis birokrātiskais process ilgst jau
septiņus gadus, un šobrīd esam
tikuši tiktāl, ka jautājums ir uzsaukts Ministru kabineta Valsts
sekretāru sanāksmē, bet vēl tiek

«Jelgavas pašvaldība paralēli šo
svētku gatavošanas procesam
jau ir sākusi organizēt arī nākamā
– apaļās jubilejas – gada pilsētas
svinības. Nākamgad, svinot 750,
Jelgavai grandiozi svētki ir jājūt ne
tikai maija pēdējā nedēļā,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
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gaidīti saskaņojumi no citām ministrijām. Tiklīdz zemes jautājums būs
atrisināts, pašvaldībai būs pamats
uzklausīt potenciālos investorus,
kuri būtu gatavi šajā vietā būvēt,
piemēram, komerccentru ar pašvaldības nosacījumu, ka pie dzelzceļa
stacijas jāparedz vieta arī autoostai
un modernam pilsētas tirgum.
Reālai būvniecībai būtu jāsākas jau
nākamgad.
Vērienīgākais no projektiem,
šķiet, ir lidlauka teritorijas
sakārtošana un perspektīvais
Ziemeļu apvedceļš. Vai tiešām
Jelgavai šobrīd nepieciešams
tik grandiozs projekts?
Jā, projekts tiešām ir vērienīgs,
taču, plānojot pilsētas attīstību, mēs
skaidri redzam: ja šodien netiks
uzsākti nopietni darbi, tuvākajā
nākotnē tieši iedzīvotāju mobilitāte
radīs vislielākās problēmas pilsētai.
Ja mēs gribam
attīstīt pilsētu
un vēlamies, lai
šeit top jaunas
ražotnes, mums
arī jāapzinās, ka
ar jelgavnieku
darbarokām būs
par maz. Jau šobrīd ir par maz
– mūsu pilsētā
ik dienu strādāt
iebrauc cilvēki
no tuvākās apkārtnes. Tāpēc
labi nodrošināta
satiksme ir ārkārtīgi svarīga
pilsētas ilgtermiņa attīstībai. Vienotais satiksmes
terminālis un
Ziemeļu apvedceļš šos jautājumus atrisinās. Tāpat
būtiski, ka šajā plānošanas periodā
Eiropa atbalsta tikai tādus projektus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības
attīstību un iedzīvotāju mobilitāti,
tāpēc arī tas ir jāņem vērā, ja gribam
piesaistīt Eiropas naudu. Vienlaikus
tas ir ne tikai satiksmes, bet arī
drošības jautājums – mēs labi atceramies, kas notika pagājušajā gadā,
kad būvdarbu laikā tika atrasti
sprādzienbīstami priekšmeti un bija

jāslēdz satiksme pār tiltiem.
Taču jāsaprot arī, ka mūsu mērķis
ir ne tikai perspektīvā izbūvēt jaunu
šķērsojumu pār Lielupi, bet arī attīstīt lidlauka teritoriju. Varbūt kādam
tā šķiet pārāk augstu pacelta latiņa,
bet esam skrupulozi rēķinājuši, plānojuši un konsultējušies ar attiecīgo
jomu speciālistiem, lai saprastu, ka
tas Jelgavai ir pa spēkam. Mūsu
lielākais pluss ir fakts, ka Jelgavā
iespējams izveidot lidlauku, kura
skrejceļa garums būtu 3,5 kilometri
– tuvākajā reģionā šādu iespēju nav.
Pat nesen izbūvētais Rīgas lidostas
jaunais skrejceļš ir īsāks. Jāsaprot,
ka mēs nerunājam par lidlauku,
kas nodrošinās pasažieru pārvadājumus, – mūsu plāns ir teritoriju
attīstīt kā kravas termināli. Jau
esam veikuši aprēķinus, kas pierāda: lidlauka teritorija ir pietiekami
plaša, lai tur izbūvētu skrejceļus un
arī kravas termināli. Runājām ar
lidojumu nodrošinājuma speciālistiem, un arī viņi
atzinuši, ka vieta
tam ir īsti piemērota. Interesi par
šo projektu jau
ir izrādījušas pasaules lielās loģistikas kompānijas,
kurām ir interese
par kravu pārvadājumiem mūsu
reģionā. Projekts
plānots vairākās
kārtās, un pirmajā investīciju
kārtā paredzēts
izvērtēt ietekmi
uz vidi, kā arī
sagatavot skiču
projektu. Mūsu
pluss ir arī Viskaļu apakšstacija, kas ļauj pilsētai
izmantot vēl lielas elektroenerģijas
jaudas. Pēc šī projekta realizācijas
Jelgava iegūtu pavisam citu vērienu. Var jau sēdēt un gaidīt, kamēr
kāds par tevi izrāda interesi, bet, tā
sēžot, var panākt tikai to, ka attīstās
kaimiņš, bet tu tā arī paliec sēžam.
Tāpēc pie investoru piesaistes mēs
strādājam ārkārtīgi atbildīgi un
nopietni – ja ar savu darbu dodam
signālu, ka Jelgavu ir vērts izvērtēt,

«Jelgavai no 2000. līdz
2013. gadam dažādu
projektu īstenošanai
ir izdevies piesaistīt
200 miljonus latu. Tā
ir tikai daļa no kopējām investīcijām, jo
būtiskus ieguldījumus
Jelgavas attīstībā ir
devuši arī uzņēmēji.
Viņu investīcijas pilsētā
arī mērāmas desmitos
miljonu.»

mēs nonākam apritē, un to pamana
arvien jauni investori. Bet jauns investors pilsētā ir jaunas darbavietas.
Jau tuvākā gada laikā pilsētā darbu
sāks «UVZ Baltija» vagonu rūpnīca,
kurai būs nepieciešami ap 300 darbinieku. Vēlreiz gribu uzsvērt: «UVZ
Baltija» ražotnē Jelgavā būvēs un
komplektēs dzelzceļa vagonus, kā
arī nodrošinās to remontu un apkopi. Te būvēs dažāda veida kravas
vagonus, tajā skaitā pusvagonus,
slēgtos vagonus, vagonus graudu
un minerālmēslu pārvadāšanai,
platformas un cisternas.
Bet vai mēs spēsim apmierināt šīs investoru vajadzības?
Darbaroku taču vairāk nekļūst!
Eiropā jau šobrīd ir sākusies
cīņa par cilvēku. Gribam ņemt
vērā Vācijas pieredzi. Tur dara
visu iespējamo, lai darba tirgū
atgrieztos sievietes, kuras līdz šim
izvēlējušās mājās audzināt bērnus.
Arī Jelgavas bezdarba procents jau
ir tuvs tam, ka praktiski mums
nav kvalificēta darbaspēka. Tāpēc
mums ir ārkārtīgi svarīgi izglītības
sistēmā nepalaist garām nevienu
skolēnu, katram atrast maksimāli
individuālu pieeju, jo šobrīd tiešām
jāapzinās, ka cilvēks ir visa pamats
– tie jau sen vairs nav tukši vārdi.
Mēs sakām, ka izglītība ir dārga,
bet vai mums būs lētāk ievest
darbaspēku? Noteikti nē, tāpēc
katru jelgavnieku mums ir jāspēj
ieinteresēt mācīties un strādāt savā
pilsētā. Šobrīd mums ir ap 1000
bērnu, kas katru dienu mēro ceļu
uz kādas citas pašvaldības skolu.
Un ir jāuzdod jautājums – kāpēc?
Kādam tas ir jau pieminētais
loģistikas jautājums, kāds varbūt
izvēlas lauku skolas, jo tur diplomu
vieglāk dabūt. Bet mēs nevaram
šādu bērnu izlaist no savas skolas.
Mums ir jāspēj pašiem izaudzināt
savus bērnus. Piemēram, Vācijā
mācību programma tiek veidota
tā, ka specialitātes pamati tiek
ielikti jau bērnudārzā. Uzņēmēji
piesaista mācībspēkus, izstrādā
savas programmas un mērķtiecīgi virza bērnus. Tas ir ilgstošs
process, lai sasniegtu vēlamo rezultātu tautsaimniecībā, bet cita

ceļa nav. Valsts apgalvo, ka trūkst
naudas, bet Latvijā šobrīd izglītībai
proporcionāli izglītojamo skaitam
tiek tērēts tik, cik nevar atļauties
turīgās Eiropas valstis. Tieši tāpēc izglītības reforma ir ārkārtīgi
nepieciešama – mūsu valstī ir 249
skolas, kurās skolēnu skaits ir zem
simts, un viena skolēna izglītošana
tur maksā ļoti dārgi.
Vai arī pilsētā izglītības sistēmā kas būtu jāmaina?
Būtiskākais ir jau minētā katra
skolēna noturēšana pilsētā – skolai
ir jāspēj strādāt tā, lai jaunieti ieinteresētu un motivētu. Vienlaikus pilsēta ļoti nopietni pievēršas izglītības
un darba tirgus izpētei. Iesaistoties
pašvaldībai, Nodarbinātības valsts
aģentūrai un Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centram,
mēs analizējam izglītības nodrošinājumu un darba tirgus izmaiņas.
Piemēram, vai mēs tālākizglītībā
pārāk daudz līdzekļu netērējam
svešvalodu apguvei un novārtā
nepaliek uzņēmējdarbības joma.
Tas būs apjomīgs pētījums, kas
noteikti ieviesīs savas korekcijas
izglītības sistēmā.
Vai, jūsuprāt, jelgavnieks
kļūst optimistiskāks?
Man šķiet, ka jā – jelgavnieka
noskaņojums lēnām, pakāpeniski,
bet noteikti kļūst optimistiskāks.
Un, protams, pašvaldības darbs ir
darīt visu iespējamo, lai tas notiktu
pēc iespējas straujāk. Labas darbavietas, sakārtota infrastruktūra,
bērnudārzi, skolas, kultūras, sporta
un aktīvās atpūtas iespējas pilsētā ir
tas, kas liek cilvēkam izšķirties par
labu vienai vai otrai dzīvesvietai.
Mūsu kā pašvaldības mērķis ir, lai
cilvēks par savu dzīvesvietu izvēlētos Jelgavu. Pēdējos gados daudz
esam darījuši, lai ne tikai pievilcīgāka kļūtu Jelgavas seja, bet arī
cilvēkiem šeit dzīvot būtu ērtāk. Jau
tuvākajā laikā būs jādomā par jaunu
mājokļu būvniecību, jo apzināmies,
ka pilsētā dzīvokļu nekustamā īpašuma tirgus ir niecīgs un labu piedāvājumu trūkst. Pašvaldība sarunās
to ir akcentējusi arī uzņēmējiem,
un arī viņi atzīst, ka tā ir tuvākās
nākotnes nepieciešamība.

Šonedēļ pilsēta svin svētkus,
bet diezin vai daudzi jelgavnieki zina, ka mēs svinam Jelgavas
749. dzimšanas dienu. Nākamgad mūsu pilsētai jau 750!
Jā, pils uzcelšana 1265. gadā tiek
uzskatīta par Jelgavas dibināšanas
gadu. Šonedēļ es aicinu ikvienu
nākt un izbaudīt šī gada Pilsētas
svētkus – tie ir pelnīti svētki katram
jelgavniekam, no bērndārznieka
līdz senioram. Svinēsim tos kopā
ar daudzveidīgiem pasākumiem
līdz pat svētdienai. Es aicinu jelgavniekus nepalikt mājās, bet nākt un
piedalīties! Jau rīt pulksten 17 visi
kopā dosimies Pilsētas svētku gājienā, kur parādīsim sevi krāšņi.
Savukārt pašvaldība paralēli šo
svētku gatavošanas procesam jau ir
sākusi organizēt arī nākamā – apaļā
jubilejas – gada pilsētas svinības.
Nākamgad, svinot 750, Jelgavai
grandiozi svētki ir jājūt ne tikai
maija pēdējā nedēļā. Šobrīd darba
procesā ir pilsētas un grupas «Prāta
vētra» kopīgs projekts, kas ienesīs
jaunas vēsmas pilsētas kultūras
dzīvē un vērienīgi izskanēs nākamā gada jūnijā. Ir gandarījums,
ka «Prāta vētra» atgriežas savā
dzimtajā pilsētā. Savukārt «Latvijas pasts» paredz izdot kolekcijas
pastmarku. Izmaiņas plānojam arī
Pilsētas svētku gājienā, lai gājiens
noslēgtos ar kopīgu pasākumu
pilsētniekiem. Viens no mūsu
mērķiem ir radīt ne tikai krāšņus
svētkus, bet arī atstāt paliekošas
vērtības pilsētas vidē. Tāpēc esam
uzrunājuši māksliniekus, kuri būtu
gatavi iesaistīties šādu paliekošu
svētku zīmju radīšanā. Savukārt,
lai neaizmirstu savas pilsētas vēsturi, gan teatralizēti, gan mūziklā,
gan videoversijās dažādu paaudžu
jelgavniekiem saistošā veidā stāstīsim mūsu Jelgavas vēsturi. Tāpat
jau sākts darbs pie Jelgavas pilsētas
dziesmas «Satiksimies Jelgavā»
jaunas videoversijas, kurā pilsētas
dziesmu iedziedās gan bērndārznieki, gan skolēni un skolotāji,
gan dažādu profesiju pārstāvji
un seniori. Lai kopības sajūta vēl
vairāk vienotu ikvienu pilsētnieku, pilsētas dziesma «Satiksimies
Jelgavā» jau ir iztulkota arī mūsu
mazākumtautību kultūras biedrību
valodās – lietuviešu, poļu, krievu,
ukraiņu, čigānu un baltkrievu.
Tās ir tikai dažas nianses, kuras
jau varam atklāt par nākamā gada
pilsētas jubileju, bet darbs turpinās.
Līdz svētkiem noteikti tiks realizēta
vēl ne viena vien laba ideja, lai Jelgavas 750 izskanētu ne tikai mūsu
pilsētā, bet arī Latvijā.
Tāpat līdz svētkiem ir jāpabeidz
lielie iesāktie infrastruktūras attīstības projekti pilsētā – Pasta salas labiekārtošana un satiksmes termināļa
infrastruktūras sakārtošana.
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Pedagogiem pasniegs
izglītības kvalitātes balvas
No 1.lpp.

Tādējādi kopumā pēc atšķirīgiem kritērijiem izvērtēts 20 pedagogu mācību darbs, audzināšanas
darbs un skolotāja personība.
Pedagogi tiks apbalvoti šovakar
pieņemšanā pie pilsētas domes
priekšsēdētāja.
«Izvērtējot skolotāju ieguldījumu darbā ar skolēniem, intervējot
skolēnus, kolēģus un aptaujājot
vecākus, mēs guvām pārliecību, ka
pedagogi, kas piedalījās konkursā,
ir savas jomas profesionāļi, kuriem
ir panākumi un sasniegumi gan kā
klašu audzinātājiem, gan arī kā
mācību priekšmetu skolotājiem.
Ikviens no viņiem ir personība,»
uzsver G.Auza, īpaši novērtējot šo
pedagogu vēlmi nemitīgi paaugstināt savu profesionālo kompetenci
un pilnveidot sevi kā personību.
«Tas neapšaubāmi sniedz pozitī-

vu rezultātu darbā ar skolēniem.
Skolotājiem darbs ar bērniem un
skolēniem ir nozīmīgs, viņi ir savas pilsētas patrioti un par tādiem
audzina arī savus audzēkņus,»
tā viņa.
Jāpiebilst, ka konkurss «Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes
balva skolotājam» iedibināts ar
mērķi veicināt kvalitatīvu un
konkurētspējīgu izglītību Jelgavas
pilsētā, nodrošinot visiem bērniem
un skolēniem labvēlīgu vidi, katra
skolēna vispusīgu attīstību, zināšanu un prasmju apguvi.
Pedagogi, kuri konkursā ieguvuši maksimālo punktu skaitu
– 100 –, no pašvaldības saņems
naudas balvu 700 eiro apmērā pēc
nodokļu nomaksas, citi pedagogi
atbilstoši konkursa nolikumam un
iegūto punktu skaitam pretendē
uz veicināšanas naudas balvu.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Amats ir mūžīgs

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas
pretendenti
Pirmsskolas izglītības skolotāju grupā:
Evija Jansone (3. sākumskola), Ilze Zajankovska (4. sākumskola), Vita Lūse
(PII «Rotaļa»), Evita Klints (PII «Sprīdītis»), Sēlija Enoka (PII «Pasaciņa»), Indra
Grosgale (PII «Sprīdītis»).
Pamatizglītības 7. – 9. klašu skolotāju grupā:
Agita Ozoliņa (Valsts ģimnāzija), Ilze Liepiņa (4. vidusskola), Ludmila Rabizo (5.
vidusskola), Inna Čerņecova (5. vidusskola), Jeļena Lazareva (5. vidusskola).
Vidējās izglītības 10. – 12. klašu skolotāju grupā:
Ruta Dišereite (Tehnoloģiju vidusskola), Inita Zariņa (4. vidusskola), Vita Hermane (Tehnoloģiju vidusskola), Jeļena Mamontova (5. vidusskola).
Internātpamatskolu internāta skolotāju grupā:
Iveta Zariņa, Renāte Misēviča, Anita Vērdiņa, Regīna Drusta, Ina Broma (Jelgavas
1. internātpamatskola).

Jauno dūņu lauku sāks
būvēt vasaras beigās
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas ūdens» noslēdzis līgumu ar SIA «Ostas celtnieks» par notekūdeņu dūņu lauku
paplašināšanu Jelgavas
notekūdeņu attīrīšanas
ietaisēs, kas tiks darīts,
īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētu
projektu.
«Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode skaidro, ka esošajā Jelgavas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu teritorijā Lapskalna ielā
22 paredzēts izbūvēt normatīvo
aktu prasībām atbilstošu segta
tipa dūņu lauku apmēram 4800
kvadrātmetru platībā. I.Strode
norāda, ka «Ostas celtnieks» veiks
gan projektēšanas, gan būvniecības darbus. «Projektēšana varētu
ilgt divus trīs mēnešus – tas nozīmē, ka būvdarbi objektā sāksies
augustā septembrī,» viņa precizē.
Ar SIA «Ostas celtnieks» noslēgts
līgums par gandrīz diviem miljoniem (1 991 483,52 eiro) bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Būvuzraudzību veiks SIA «Firma
L4» (akceptētā līguma summa
bez pievienotās vērtības nodokļa
ir 26 200 eiro).
Jāpiebilst, ka projekta īstenošanai ir arī līdzfinansējums no
Kohēzijas fonda – civiltiesiskais

līgums ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma 996 899,56
eiro piešķiršanu projekta realizācijai tika parakstīts jau šā gada
31. janvārī.
Pēc projekta realizēšanas tiks
nodrošināta videi draudzīgāka
dūņu apstrāde – samazināsies
gan no dūņu laukuma uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm novadāmā notekūdens daudzums,
gan smaku izplatība pilsētas
apkārtnē. Būtiski ir arī tas, ka
dūņu galvenā masa glabāsies
50 – 100 metrus tālāk no Driksas
krasta, nekā tas ir šobrīd, un tas
mazinās upes piesārņojuma risku
ārkārtas gadījumos, piemēram,
lielos plūdos, spēcīgās lietus gāzēs, ilgstošās lietavās. Vienlaikus
tiks sakārtota arī degradētā vide,
jo veco attīrīšanas ietaišu būves
tiks nojauktas.
Projekts jāpabeidz 2015. gadā.

PROJEKTU «NOTEKŪDEŅU DŪŅU LAUKU
PAPLAŠINĀŠANA JELGAVAS PILSĒTAS
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISĒS»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA
IETVAROS IR SIA «JELGAVAS ŪDENS».
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 117 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļi ir publicēti 22. maija
numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi. Pareizi
atbildēja 99 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Aleksandrs
Voitešonoks, Raivis Ruskulis, Vairis Štālmanis, Kārlis Roze, Ilga Siliņa,
Ilze Vīķe, Raimonds Madelāns, Jānis Ivbulis, Anita Veļičko.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Otro gadu Jelgavā Pilsētas svētku nedēļā godināti amata meistari. Šoreiz – 21: pinējs, frizieri,
rotkalis, izšuvējs, audējs, automehāniķi un autokrāsotāji, mēbeļu meistari, mežģīņu darinātājs un
skursteņslauķis. «Amats ir mūžīgs, jo diez vai kādreiz būs mašīna, kurā varēs iebāzt galvu un kas
sataisīs frizūru, vai kas apjums baznīcas torni,» norāda Latvijas Amatniecības kameras prezidents
Vilnis Kazāks. Pilsētas mērs Andris Rāviņš meistariem pasniedza plāksni, kas liekama godā vietā un
apliecina: šis ir sava aroda pratējs. «Mēs, latvieši, esam izpildītāji, un uz to ir vērsta arī visa mūsu
izglītības sistēma. Tas ir jāpārtrauc! Mums kopā ir jāstrādā pie tā, lai jauniešos raisītu interesi būvēt,
radīt, veidot, izzināt,» norāda A.Rāviņš, uzsverot, ka tikai tā jaunieši spēs integrēties darba tirgū.
Šajā ziņā iniciatīvu izrādījusi mežģīņu darinātāja amata meistare Marija Konova, kura apņēmusies
bez maksas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) interesentiem mācīt knipelēšanas pamatus un uz Jelgavas 750. jubileju 2015. gadā izveidot kursantu darbu izstādi. Juris
Milčs pīšanas prasmes ierāda Brīvdabas muzejā, bet daudzi meistari individuāli apmāca zeļļus vai
strādā izglītības iestādēs.
Meistaru godināšanas tradīcija tiks turpināta arī nākamgad, tāpēc amata meistari aicināti
pieteikties un arī izteikt savas idejas tālākai sadarbībai (e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv,
tālrunis: 63012155, 63012169).
Foto: Ivars Veiliņš

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Jelgavā
nobalsoja 29,21 procents balsstiesīgo
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvija izdarījusi savu izvēli un nobalsojusi par tiem politiskajiem spēkiem, kuru pārstāvjus vēlētos redzēt Eiropas
Parlamenta deputāta amatā. Jelgavā no 39 020 balsstiesīgajiem vēlēšanās piedalījās 11 399 vēlētāji jeb 29,21
procents. Gandrīz puse jelgavnieku savu balsi atdeva
par «Vienotību», kas no Latvijas ieguvusi četras deputāta
vietas Eiropas Parlamentā.
Vēlēšanas Jelgavā aizritēja mierīgi. Kā norāda Jelgavas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Jānis
Dēvics, daži starpgadījumi bijuši,
bet tie nav ietekmējuši vēlēšanu
gaitu. «Gadījumi, kad vēlēt ierodas
cilvēks ar nederīgu pasi, novērojami
katrās vēlēšanās un netiek uzskatīti
par ko īpašu,» tā viņš, piebilstot, ka
arī šoreiz tādi bijuši. Piemēram,
vēlēšanās gribēja piedalīties kāds
vīrietis, kuram pases derīguma
termiņš bija beidzies pirms četrām
dienām, kā arī sieviete, kurai pase
nebija derīga jau gadu.
Bijis arī viens gadījums ar parakstīšanos nepareizajā ailītē. «Tas
viss ir labojams. Saskaņojām visu
ar Centrālo vēlēšanu komisiju un
situāciju novērsām,» tā J.Dēvics,
norādot: ja vēlēšanu iecirkņa darbinieki kļūdu piefiksē laikus, to var
novērst.
Vēl kāds vēlētājs uzrakstījis sūdzību par to, ka divu partiju sarakstos
nekvalitatīvi nodrukāti kandidātu
vārdi un vairāki burti saplūduši
kopā. Tāpat Amatu vidusskolas
iecirknī vēlējies nobalsot kāds Lietuvas pilsonis. «Kaut gan šīs bija
Eiropas Parlamenta vēlēšanas,
iedzīvotāji varēja balsot tikai tajā
iecirknī, kurā bija reģistrēti. Nobalsot citā iecirknī, citā pilsētā vai citā
valstī nebija iespējams, ja iepriekš
vēlētājs tur nebija reģistrējies,»
stāsta J.Dēvics. Jāpiebilst, ka šī ir
viena no standartsituācijām vēlēšanās – piemēram, LLU Sporta namā
Tērvetes ielā bija ieradušies divi
Tērvetes ielas daudzdzīvokļu māju

masīva iedzīvotāji, kuri domāja, ka
tas ir viņu iecirknis, jo atrodas tuvāk
mājām, bet viņiem bija jādodas uz 2.
internātpamatskolu Filozofu ielā.
Vēlētāju aktivitāte gan Jelgavā,
gan valstī kopumā vērtējama kā
samērā zema. Jelgavas Vēlēšanu
komisijas pārstāvji pieļauj, ka iemesli ir dažādi un katram savi, tomēr
galvenais jau ir katra paša izvēle.
Iespējams, kāds izvēlējās laiku pavadīt pludmalē, citam bija jāstrādā,
cits neredzēja jēgu balsošanai, turklāt vēl daļa iedzīvotāju devušies uz
ārzemēm. Aktīvāki šajās vēlēšanās
bijuši gados vecāki cilvēki.
Jelgavā nobalsoja 11 399 iedzīvotāji. Apmēram seši procenti iedzīvotāju izmantoja iespēju nobalsot
iepriekš, bet vēl procents balsoja tā
saucamajā mājas balsošanā. Derīgas
bija 11 374 vēlēšanu aploksnes, bet
derīgas vēlēšanu zīmes bija 11 269
– J.Dēvics norāda, ka 34 aploksnes
bija tukšas, bet 71 aploksnē bija
ievietotas vairākas vēlēšanu zīmes.
Visvairāk balsu jelgavnieki atdevuši
par «Vienotību» – par to nobalsojuši
47,06 procenti. Par nacionālo apvienību «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK» nobalsojuši 15,76
procenti, par »Saskaņu» sociāldemokrātisko partiju – 12,24 procenti,
par Zaļo un Zemnieku savienību
– 7,48 procenti, par Latvijas Krievu
savienību – 6,89 procenti, par politisko partiju «Alternative» – 2,37
procenti, par Latvijas Reģionu
Apvienību – 2,33 procenti. Pārējie
saraksti saņēma mazāk nekā divus
procentus vēlētāju balsu.

9462 zīmēs jelgavnieki bija veikuši grozījumus – visvairāk plusiņu atzīmēti pretī bijušā Latvijas premjera
Valda Dombrovska vārdam, kurš
pārstāv partiju «Vienotība», savukārt visvairāk svītrojumu saņēmis
viņa partijas biedrs Pēteris Viņķelis.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās
startēja arī divi kandidāti, kuriem
dzīvesvieta ir Jelgava. Inga Vanaga
(Latvijas Reģionu apvienība) no
jelgavniekiem saņēma 37 plusiņus
un 55 reizes tika izsvītrota, savukārt
Aivis Biķernieks (Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partija)
saņēma 11 plusiņus un trīsreiz
tika izsvītrots. Jelgavas Vēlēšanu
komisijas vadītājs norāda, ka šoreiz
vēlētāji uz vēlēšanu zīmēm vēstules
un ziņojumus rakstījuši nav.
Latvijā kopumā nobalsoja 445 225
iedzīvotāji jeb 30,25 procenti balsstiesīgo. Derīgas bija 443 802 vēlēšanu aploksnes, bet derīgas vēlēšanu
zīmes – 440 288. No tām 366 537
zīmēs veikti grozījumi.
Latvijai Eiropas Parlamentā ir
astoņas deputāta vietas. Četras
vietas ieguvusi partija «Vienotība»
(46,19 procenti), bet pa vienai
– «Saskaņa» sociāldemokrātiskā
partija (13,04 procenti), Zaļo un
Zemnieku savienība (8,26 procenti), Latvijas Krievu savienība (6,38
procenti) un nacionālā apvienība
«Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK» (14,25 procenti),
ziņo Centrālā Vēlēšanu komija. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina,
ka Eiropas Parlamentā no Latvijas
varētu būt ievēlēti Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete, Artis Pabriks,
Arturs Krišjānis Kariņš no partijas
«Vienotība», Roberts Zīle no nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,
Andrejs Mamikins no «Saskaņas»
sociāldemokrātiskās partijas, Iveta Grigule no Zaļo un Zemnieku
savienības un Tatjana Ždanoka no
Lavijas Krievu savienības.
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Īsi
 Jelgavas Māmiņu klubs svētdien, 1. jūnijā, ģimenes ielūdz uz
Lielo ratu pastaigu. Reģistrēšanās
pasākumam – Jelgavas pils parkā
no pulksten 10 līdz 10.30. Paralēli
VUGD prezentēs savu tehniku un stāstīs bērniem par drošību uz ūdens un
kā rīkojoties ar uguni. Bērnus izklaidēs
Minnija. Gājiena sākums – pulksten
10.40. Lielās ratu pastaigas dalībnieki
dosies pāri Lielupes tiltam uz pļavu pretī
Jelgavas pilij, lai kopīgi nofotografētos,
bet pēc tam – uz Jāņa Čakstes bulvāra
promenādi pāri Mītavas tiltam, tālāk
uz Raiņa parku, kur notiks Pilsētas
svētku laikā rīkotie bērnu svētki. Gājiena dalībniekiem līdzi jāņem hēlija
baloni Jelgavas karoga krāsās, kas
uz Mītavas tilta tiks palaisti debesīs.
Māmiņu kluba vadītāja Ieva Cīrule
uzsver, ka pasākumā piedalīties aicinātas ne tikai ģimenes ar maziem
bērniem, bet visas ģimenes, kā arī
topošās mammas un tēti. «Lielā ratu
pastaiga ir domāta visai ģimenei,»
tā I.Cīrule.
 31. maijā no pulksten 11 līdz
15 «Fortum» aicina interesentus
uz Atvērto durvju dienu biomasas
koģenerācijas stacijā Rūpniecības
ielā 73a. Apmeklētāji uzņēmuma
gidu pavadībā varēs doties īsā ekskursijā pa biomasas koģenerācijas
staciju un uzzināt, kā no šķeldas
tiek ražota siltumenerģija, satikt
biomasas koģenerācijas stacijas
darbiniekus un uzdot jautājumus.
Uzņēmums sarūpējis arī mūziķu
koncertu. Uzstāsies «Dzelzs Vilka
Jauno Jāņu Orķestris», Nils Īle un
perkusionistu grupa «AfroAmbient». Mazajiem notiks radošās
darbnīcas, kurās veidos mūzikas
instrumentus, maskas, piespraudes, šķeldas mandalas. Tāpat varēs
iepazīt Latvijā radītu unikālu ierīci
emogrāfu, kas sirdspukstus pārvērš
mūzikā un ar īpašas datorprogrammas palīdzību – žilbinošā mozaīkas
projekcijā. Ekskursijai nav iepriekš
jāpiesakās, un ieeja – bez maksas.
 No 1. jūnija Zinātniskā bibliotēka darba dienās atvērta no
pulksten 10 līdz 18, bet sestdien,
svētdien – slēgta. 30. maijā Jelgavas
bibliotēkās Spodrības diena – tās
apmeklētājiem slēgtas.
 6. jūnijā pulksten 9 Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, iesaistot Jelgavas Skolēnu
domi un brīvprātīgos, organizē
radošu un izglītojošu pasākumu
«Drošības diena kopā ar Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policiju». Pasākumā tiksies gandrīz 300 pilsētas
skolēni, kuri šajā laikā atradīsies vasaras skolā pilsētas skolās. Drošības
diena notiks Jelgavas 1. internātpamatskolā. Pasākums organizēts ar
mērķi akcentēt drošības jautājumus,
veicināt uzticēšanos policijai, kā arī
orientēt skolēnus uz veselīgu dzīvesveidu. Jelgavas Pašvaldības policija
līdz 3. jūnijam lūdz atsaukties
uzņēmējus, kuri vēlas atbalstīt šo
izglītojošo pasākumu, zvanot pa
tālruni 63048952 vai rakstot pa
e-pastu: sandra.reksce@policija.
jelgava.lv.
 Pilsētā sākta ielu horizontālā
apzīmējuma atjaunošana. Jau
pagājušajā nedēļā atjaunots
marķējums pilsētas galvenajās
ielās, bet līdz jūnija beigām ielu
apzīmējums tiks atjaunots visā
pilsētā. «Pirmās bija tranzīta ielas,
šobrīd darbi noris centrālajās ielās.
Savukārt pēc Pilsētas svētkiem
darbi turpināsies parējās ielās tālāk
no centra,» informē pašvaldības ie
stādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders. Viņš norāda, ka šosezon
plānots atjaunot 4000 kvadrātmetru krāsotā ielu apzīmējuma un vēl
1000 kvadrātmetru – termoplasta
apzīmējuma. «Uz visām rekonstruētajām ielām apzīmējumi tiek
līmēti no termoplasta materiāla,
tas ir noturīgāks,» norāda I.Auders.
Darbu veikšanas vietās ir īslaicīgi
satiksmes ierobežojumi. Iedzīvotāji
aicināti ievērot izvietotos satiksmes
organizēšanas tehniskos līdzekļus.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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Jelgava kļuvusi par vairākām
skulptūrām bagātāka
Piecu privāto izglītības iestāžu – «Varavīksnes», «Pīlādzīša», «Saules
bērnu dārza», «Pūčuka» un pamatskolas «Punktiņš» – bērni šonedēļ
priecājas, jo saņēmuši jaunus rotaļu biedrus. Vakar iestādēs atklātas
jaunās koka skulptūras, kuru tapšanai bērni varēja sekot līdzi. Teju divu
nedēļu garumā bērni redzēja, kā mākslinieki koka bluķus pagalmā
pārvērš par zaķiem vai lāčiem, viņiem radās ne viens vien jautājums,
un mākslinieki labprāt atbildēja. Tēlnieki atzīst, ka bērniem galvenokārt
interesēja divi jautājumi: ko tu darīsi? kad būs gatavs? Taču lielāka
rosība ap mākslinieku darbavietām bija vērojama brīdī, kad bluķis
sāka līdzināties kādam konkrētam personāžam. Izglītības iestādēs uz
dzīvi iekārtojušies zaķi, vilks, lāči, putns un gailis, kas ņemti no baltu
tautu pasakām, un tos mazajiem jelgavniekiem dāvina Koka skulptūru
simpozija dalībnieki. Jāpiebilst, ka šogad pirmo reizi koka skulptūras
tika veidotas privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un materiāli tām
ņemti no Raiņa ielā un Pasta salā nozāģētajiem kokiem.
Paralēli Koka simpozijam uzņēmumā «Keramika LV» ar «Kultūras» un
Kultūrkapitāla fonda atbalstu norisinājās Baltijas valstu mākslinieku
Keramikas simpozijs, kurā septiņi tēlnieki no Šauļiem, Pērnavas un
Jelgavas, iedvesmojoties no mūsu pilsētas, radījuši vairākus darbus
par Jelgavu un Jelgavai. Skatītāji jaunās keramikas skulptūras aicināti
novērtēt jau šodien, 29. maijā, pulksten 15 Jelgavas kultūras namā, kur
notiks izstādes atklāšana. Keramikas skulptūras tur būs apskatāmas
līdz 15. jūnijam.
Par Agneses Rudzītes-Kirillovas radīto
skulptūru «Rīta rosme» ļoti priecājas
«Pīlādzīša» bērni,
kuri tikuši pie jaunām šūpolēm putna
veidolā. «Esam ļoti
priecīgi, ka mums
izkrita loze par šūpolēm divu iemeslu
dēļ. Proti, tieši šogad
gribējām rotaļu laukumu papildināt ar
vairākām šūpolēm
un, mūsuprāt, tās
ļoti labi iederas blakus bērzu birztalai,
kur ik pavasari lido
strazdi,» stāsta iestādes vadītāja Marina Stunža. Viņa atzīst: līdzko pagalmā parādījusies smagā tehnika,
kāda lielāka rosība, bērni kā «pielipuši» pie logiem, bet pagalmā sēž uz darbavietai
tuvākajiem soliņiem. «Priecē ideja, ka bērni paši varēja redzēt, cik grūts šis darbs ir.
Kad viņi atnāk uz dārziņu, māksliniece jau strādā, iet prom – māksliniece vēl strādā,»
nosaka vadītāja, piebilstot, ka, vērojot darba procesu, bērni putnu un arī mākslinieci
uzzīmējuši. Ņemot vērā, ka viņi pasauli redz krāsaināku, labprāt gribētu, lai putns
ir zaļš, sarkans vai dzeltens.
«Māksliniek, neuztraucieties, viss būs
labi! Man tas vilks
patīk!» tā Māri Gaili,
kurš «Saules bērnu
dārzā» radījis koka
skulptūru «Zvēri
un abru taisītājs»,
kādudien mierināja trīsgadīgā Ieva.
M.Gailis atzīst, ka
ik pa brīdim darba
procesā pienākuši
bērni un uzmundrinājuši. «Saules bērnu dārzs» ieguvis
lāci, zaķi, lapsu, vilku
un abru, kurus materiāls ļāvis izveidot lielākus, nekā bijis plānots, tāpēc bērnu vecāki
pirmajās dienās atzinuši: lācis tiešām ir lācīgs. Uzrunāto bērnu domas par to, kurš
no personāžiem labāk tīk, dalās. Četrgadīgais Markuss atzīst, ka brūnais lācis, jo
tas ir stiprāks. Sešgadniecei Sofijai favorīts ir zaķis: «Es negribu, lai citi tos medī, lai
viņi skrien pa mežu.» Katrs dzīvnieks ieguvis arī savam kažokam raksturīgo krāsu.
Tā kā M.Gailis ir metālmākslinieks, pasakas varoņiem tapuši arī metāla deguni un
stikla actiņas metāla ietvaros. Mākslinieks pārliecināts, ka strādāšana tieši bērnu acu
priekšā noteikti ko māca. «Otrajā dienā viens puika bija atnācis ar spēļu motorzāģi
un steidzās palīgā,» tā M.Gailis.

Gundars Kozlovskis «Varavīksnes» bērniem dāvājis «Zaķīšu pirtiņu», kur uz pieciem zaķiem var pasēdēt, pakāpties, tos apmīļot.
«Nu, man patīk zaķis ar garajām ausīm, jo tas ir tikpat garš, cik mans tētis. Es arī gribu tāds būt,» pārliecināts četrgadīgais
Kristers, spriežot, ka zaķi vajadzēja tomēr nokrāsot baltā krāsā, jo viņš tādu esot redzējis. Mākslinieks gan tos atstājis dabīga
koka krāsā. «Darbam nebija ne vainas, tik sākumā ar bluķiem nebiju «sarunājis», kurš ko darīs. Tam zaķim, kurš acis mazgā,
īstenībā bija jāmazgā ausis, taču nekā,» nosaka mākslinieks. Viņš atzīst, ka lielie bērni, līdzko parādījušies zaķi, daudz apkārt
staigājuši un pētījuši, bet mazākie ik dienu uzmundrinājuši ar «čau» un «atā». Iestādes vadītāja Aija Ivuškāne piebilst, ka zaķu
tapšanas procesā bērnudārzā bijusi īpaša ēdienkarte, kurā iekļauti burkāni, kāposti, salāti jeb tieši tas, ko ēd zaķi.

«Mums veidojas putnu ferma – ir pūčuks,
un tagad arī gailis,» tā saka iestādes
«Pūčuks» personāls, piebilstot, ka no
piecām piedāvātajām skicēm vēlējušies
tieši gaili un tā laimīgā loze arī kritusi.
Tiesa, kāda meitenīte pirmajās dienās
iesaukusies: «Mammu, mammu, redzi,
mums papagaili taisa!» Bet nē, lietuvietis
Vitauts Tallats-Kelpša izveidojis koka gaili,
uz kura bērni pa kāpnēm var pakāpties
un paskatīties uz bērnudārza teritoriju
no metra augstuma. Gailis izraudzīts,
jo tas ir daudzu pasaku varonis. «Kāda
meitenīte no manas grupiņas vienu
dienu nopietni stāsta: «Zini, audzinātāj,
kad mēs brīvdienās nebūsim bērnudārzā,
viņš būs sargs un ziņos, ja kāds svešais
te ielīdīs»,» stāsta audzinātāja metodiķe
Janīna Piļuka, piebilstot, ka bērni darba
procesu arī iemūžinājuši zīmējumos.
Populārākais gan tajos neesot bijis gailis,
bet gan motorzāģis.

Aļņa galva, kas kalpos kā drēbju pakaramais;
trauciņš grāmatu formā, kas simbolizē Jelgavu kā studentu pilsētu, ar vāciņu aļņa galvas
formā; mākslinieciska vīrieša un sievietes
skulptūra – šos šamota darbus Keramikas
simpozijā radījusi Jelgavas Mākslinieku
biedrības dalībniece Katrīna Vīnerte. «Šobrīd
iekārtoju savu darbnīcu, kurā vēl nav pakaramā. Keramiķei vienkārši nopirkt pakaramo
veikalā nepiedienas, tāpēc bija jāpieiet radoši,
sasaistot ar Jelgavu. Tā radās doma par Jelgavas alni,» stāsta māksliniece. Tā kā viens no
uzdevumiem bija piedāvāt arī kādu ideju, kas
nākamgad, kad Jelgava svinēs 750. jubileju,
varētu pārtapt suvenīrā, viņa radījusi trauciņu
grāmatu formā ar aļņa galvas vāciņu.

«Pērn ar mazu skaudību skatījos uz pašvaldības bērnudārziem, kuros tapa
koka skulptūras, un domāju: jāierosina, lai arī mums ir. Vēlēšanās piepildījās, un šogad esam tikuši pie karuseļa,» stāsta «Punktiņa» vadītāja Linda
Ozola, uzsverot, ka ar rokām darinātam ir liela vērtība. Lietuvieša Tautvila
Pavilona veidotais karuselis ar sešām vietām, uz kura uzgūlies lācis, ir pirmais iemītnieks vietā, kur paredzēts izveidot koka stūrīti. Te būs arī galds
un krēsli, koka šūpoles. Gan vadītāja, gan bērnu vecāki augstu novērtē
to, ka padomāts ne tikai par iestādes teritorijas izskaistināšanu, bet bērni
iepazinuši tēlnieka profesiju. Galvenais jautājums māksliniekam gan esot
bijis: «Vai tiešām uz tā varēs vizināties?»
Skatītājus jau rīt ar jauniem darbiem, kas veltīti Jelgavai,
iepriecinās arī pašmāju keramiķi Aleksandrs un Mārīte Djačenko. «Es tā domāju, domāju, kas varētu simbolizēt Jelgavu. Viens objekts – tā
jau nav visa Jelgava, tāpēc
apspēlēju alni, kas ir mūsu
ģerbonī, un Lielupi,
kas plūst caur pilsētu.
Man ir alnis laivā,»
stāsta Aleksandrs.
Simpozija laikā tapis
arī darbs ar nosaukumu «Jelgavnieks»,
kurā viņš izveidojis
savu pašportretu, jo esot taču pilsētnieks. Vēl viņa rokām ar virpas
palīdzību tapušas trīs amizantas dāmas, kas slēpjas zem nosaukuma
«Dejas». Bet viņa sieva kā ideju pilsētas 750. jubilejā piedāvā šķīvi,
kurā sagūluši pilsētas «acumirkļi» – šamota pikas, uz kurām torņa,
pils, muzeja, Lielupes siluets.

Pērnavas māksliniece Kaja Rinaldo mūsu pilsētai dāvina divus
zaķus, jo uzskata, ka Jelgava ir zaļa pilsēta. Viņas rokām tapis
arī tilts ar ūdenskritumiem un keramikas trauks, kurā varēs
mazgāt rokas. Māksliniecei darbā palīdzēja arī viņas divarpus
gadus vecā meitiņa Kaisa, kura divu nedēļu laikā iemācījusies
arī dažus vārdus latviski: «paldies», «lūdzu» un «atā».
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto – Ivars Veiliņš un Ainars Rubens
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Iekļūst A un B finālā

Pasaules kausa 3. posmā jelgavnieks
Gatis Pranks ar pārinieku Aivi Tintu iekļuva kanoe divnieku 1000 m B finālā,
un kopvērtējumā viņiem 10. vieta. «B
finālā 1000 metros pārliecinoša uzvara, un atklāsme, ka neesam sprinteri,»
tā G.Pranks. Mūsu laiva iekļuva arī 500
m A finālā. Tur viņi finišēja devītie.
Jāatgādina, ka pirms divām nedēļām
Čehijā sportisti Pasaules kausa 2. posmā 1000
m izcīnīja
4. vietu.
Nu jāgatavojas Eiropas čempionātam
jūlijā.

Triatlonistam zelts un sudrabs

Triatlonists Viktors Vovruško Grankanārijā
sprinta sacensībās (750 m peldēšana, 20
km velo, 5 km skriešana) izcīnīja sudraba
medaļu, finišējot 57,10 minūtēs. Sacensībās piedalījās ap 160 sportistu. Dienu
vēlāk akvatlona sacensībās Tenerifē (2,5 km
skrējiens, 1 km peldējums, 2,5 km skrējiens)
viņš triumfēja, finišējot pēc 25,23 minūtēm.
2. vietas ieguvējs finišēja desmit minūtes
vēlāk nekā V.Vovruško. «Lija lietus, un bija
forši skriet! Tas man atgādināja Latvijas
startus,» tā sportists.
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sports
«Cerībnieki» – līmenī

Latvijas čempionātā invalīdiem vieglatlētikā Jelgavas invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba «Cerība» sportisti
izcīnījuši desmit medaļas. Zelts Dmitrijam Silovam šķēpa mešanā un tāllēkšanā (abās disciplīnās viņš laboja arī
personīgo rekordu), Edgaram Bergam
lodes grūšanā un Aleksandram Meškalovam tāllēkšanā. Sudrabs D.Silovam
un Ivitai Strodei lodes grūšanā, Vinetai
Vaļickai un Ingum Pēterfeldam 100
metru skrējienā. Bronza Kristapam
Kukainim 100 metros, Ingum Pēterfeldam – tāllēkšanā. Gatavojoties Eiropas
čempionātam, kas notiks Lielbritānijā
no 18. līdz 23. augustam, «cerībnieki»
jūnija vidū piedalīsies Polijas atklātajā
čempionātā Belostokā.

Visos vingrojumos – finālā

Mākslas vingrotājas atgriezušās
no starptautiska turnīra «Yaroslavl Spring
2014», kam ir
starptautiskās
mākslas vingrošanas federācijas oficiālā turnīru statuss.
Mūsu vingrotāja Karolīna Mizūne (1999.
dz.g.) daudzcīņā iekļuva visos četros finālos
– vingrojumā ar apli, bumbu, vālēm un
lentu –, bet finālā izcīnīja bronzu vingrojumā ar vālēm. Vēl Jelgavu pārstāvēja Zlata
Karpoviča (2006.), Katrīna Zingule (2004.),
Anna Murikova (2003.), Jūlija Galkina
(2003.) un Patrīcija Volkova (2005.). Sacensībās piedalījās 15 valstu vingrotājas.

FK «Jelgava» atgriežas
Eiropas līgā
 Ilze Knusle-Jankevica

Spraigā un interesantā Latvijas
Kausa finālspēlē ar 120 minūtēm (pamatlaiks un papildlaiks),
lai noskaidrotu uzvarētāju,
nepietika – pēcspēles sitienos
FK «Jelgava» tomēr izdevās
pārspēt skontiešus un pēc četru
gadu pārtraukuma atkal turēt
rokās Latvijas Kausu.
Lai gan vārtu gūšanas iespējas visas spēles garumā bija kā vienai, tā otrai komandai
– jelgavnieki pamanījās aizsist garām arī
no spēles nozīmēto 11 metru soda sitienu
–, pamatlaiks noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu. «Kad pēdējā spēles momentā mums
neizdevās gūt vārtus, es biju tik nikns!» atceras spēlētājs Valērijs Redjko. «Papildlaika
30 minūtēs spēka jau nevienam nebija tik
daudz, un sākās tāda bumbas ripināšana,»
tā viņš, atzīstot: tuvojoties spēles izskaņai,
futbolistiem galvās iezagusies doma, ka
vajadzētu spēli tomēr pabeigt laukumā, jo
nonākt līdz pendelēm negrib neviens.

Foto: Ivars Veiliņš

FK «Jelgava» pēc
četru gadu pārtraukuma atkal
izcīnījis Latvijas
Kausu, iegūstot
tiesības startēt
Eiropas līgā.
1. kvalifikācijas
kārtas pretinieki
tiks noskaidroti
Līgo vakarā, un
jau jūlija sākumā
tiks aizvadītas
abas spēles.

to, ka iekļūs Latvijas Kausa finālā, ne to,
ka fināla pretinieki atkal būs skontieši.
Tomēr šī sakritība komandas uzvaru
darīja vēl saldāku. «Ja jau mēs Latvijas
Kausa finālā uzvarējām, tad laikam labāk
nospēlēt nevarējām,» nedaudz filozofiski
spriež S.Golubevs, piebilstot: kaut arī šis
nav pasaules čempionāts, tomēr neviena
uzvara nenāk viegli.
Komandas kapteinis G.Freimanis norāda, ka ikvienam komandas spēlētājam
pirms Kausa fināla bija pārliecība, ka ir
Precīzi sit pat vārtsargs
iespējams uzvarēt. «Pirmkārt, tā ir viena
Tomēr arī papildlaiks noslēdzās ar spēle. Otrkārt, šoreiz mēs nebijām autsaibezvārtu neizšķirtu, un sekoja pēcspēles deri un komandu spēku samēri bija puse
sitienu sērija. «Pendeles jau ir loterija, kur uz pusi,» tā viņš.
visu izšķir tas, cik psiholoģiski spēcīgs esi,
mazāk tehniskais izpildījums,» norāda Izmaiņas sastāvā
komandas kapteinis Gints Freimanis. ViDivas dienas pēc Latvijas Kausa izcīņas
ņam soda sitiens būtu jāizpilda sestajam. komanda piedzīvoja būtiskas izmaiņas
«Kad sapratu, ka nebūs jāsit, man bija tāds – veselības stāvokļa dēļ no amata atkāpās
atvieglojums,» nosaka Gints, norādot, ka FK «Jelgava» galvenais treneris Vladimirs
komandā ir daži spēlētāji, kuriem pendeles Beškarevs, un līdz ar to «pagaidu statusā»
ir jājamzirdziņš. «Pēcspēles soda sitieni ir nonācis arī pārējais treneru korpuss. Klubs
ļoti grūts pārbaudījums – notikt var jebkas, informē, ka sarunas ar galvenā trenera
ja vien neesi Ronaldo, kaut gan arī viņš kandidātiem jau uzsāktas, bet pagaidām
mēdz sist garām vai virsū vārtsargam,» tā V.Beškareva pēctecis nav atrasts. Sestdienas
FK «Jelgava» kapteinis.
virslīgas čempionāta spēli pret FC «DauPēcspēles sitienu sērijā ar 5:3 uzvarēja gava» no Daugavpils komanda aizvadīja
jelgavnieki. Mūsējiem precīzi sita V.Redjko, trenera asistenta Dāvja Caunes vadībā,
Aleksandrs Gubins, Oļegs Malašenoks, spēlējot neizšķirti 1:1.
vārtsargs Kaspars Ikstens un Boriss BogSavukārt spēlētāju rindas pametis vienīdaškins. Skontiešiem pēc trīs precīziem gais komandas leģionārs gruzīns Georgijs
raidījumiem kļūdījās leģionārs Ofosu Diakvnišvili.
Apija, un pēc jelgavnieku piektā precīzā
sitiena uzvarētājs jau bija skaidrs. Viens Pretiniekus noskaidros Līgo vakarā
no spēlētājiem, kurš bieži izpilda soda
Jāatgādina, ka uzvara Latvijas Kausa
sitienus, ir V.Redjko. «Pirms Kausa fināl- finālā nodrošina FK «Jelgava» iespēju
spēles mēs treniņos sitām pendeles, un, lai startēt Eiropas līgas 1. kvalifikācijas kārtā.
gan pirms spēles visi teica, ka negribētu Pretinieki tiks noteikti izlozē Šveices pilsētā
tās sist, kad pienāca situācija, es pieteicos. Nionā 23. jūnijā. «Iespējamie pretinieki ir no
Parasti neanalizēju pretinieku komandas vairāk nekā 30 valstīm. Šajā kārtā nespēlē
vārtsarga darbību – paļaujos uz intuīciju. grandu klubi, tomēr komandu meistarības
Piemēram, 2010. gadā Latvijas Kausa līmenis būs augsts,» stāsta S.Golubevs.
finālā arī bija soda sitieni. Es toreiz iesitu
Pēc uzvaras Latvijas Kausā 2010. gadā,
sev neērtajā labajā vārtu stūrī,» viņš stāsta. Eirolīgas pirmās kvalifikācijas kārtas
V.Redjko uzskata: ja spēlētājs labi trāpa, pretinieki jelgavniekiem bija Norvēģijas
vārtsargam tikpat kā nav izredžu vārtus komanda «Molde». «Vienalga, kas būs prenosargāt.
tinieki, galvenais ir tikt nākamajā kārtā,»
norāda komandas kapteinis, piebilstot, ka
«Ziemas kausu mums nevajag,
viņam nebūtu arī iebildumu vēlreiz tikties
uzvarēsim vasaras kausā»
ar norvēģiem.
Šādus vārdus komandai un līdzjutējiem
Jau ir zināms, ka Eiropas līgas 1. kvalififebruāra beigās teica FK «Jelgava» treneris kācijas kārtas spēles notiks 3. un 10. jūlijā.
Sergejs Golubevs, kad tā ar 3:2 piekāpās Pretinieki un tas, kura no šīm spēlēm tiks
«Skonto» virslīgas Ziemas kausa finālā. aizvadīta mājās un kura – izbraukumā, tiks
Tiesa, toreiz jelgavnieki vēl nezināja ne noskaidrots izlozē.
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Sporta pasākumi
 31. maijā pulksten 12 – Jelgavas pilsētas svētku regate Lielupē (Pils salā).
 7. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (ZOC).
 10. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – BFC «Daugavpils» (ZOC).
 12. jūnijā pulksten 16 – «Ghetto Football sacensību 1. posms (6. vidusskolā).
 14. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Sporta hallē).
 17. jūnijā pulksten 17 – Ghetto
Basket sacensību un Jelgavas atklātā
čempionāta ielu basketbolā posms
(Sporta hallē).
 18. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FC «Jūrmala» (ZOC).
 18. – 19. jūnijā pulksten 13 – JSPS sezonas noslēguma sacensības (baseinā).
 21. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (ZOC).
 26. jūnijā pulksten 10 – Jāņa Lūša
kausa izcīņa šķēpa mešanā (ZOC).

Piedāvā darbu
JPPI «Pilsētsaimniecība» aicina darbā
strādnieku. Nepieciešama apliecība par
tiesībām strādāt ar krūmgriezi (trimmeri)
un motorzāģi. Pieteikties pa e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.
lv vai tālruni 63084470.

Meklē darbu
Šoferis ar stāžu – B, C, D un 95. kods.
Tālrunis 26181631.
Sieviete (43) meklē darbu. Varu palīdzēt
saimnieciskos dārza darbos, pieskatīt
māju. Tālrunis 29969817.
Vīrietis (43) meklē darbu – prot veikt remontdarbus, kā arī pārzina saimnieciskos
darbus. Tālrunis 29870655.

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Pārdod
Dzīvokli. T.22336906
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Pārdodam un uzstādām vāzes no Lietuvas,
granīta pieminekļus, apmales, soliņus,
kapu vietu labiekārtošana. Skolotāju iela 1.
T.29379052 un +37061249657.

Latvijas BMX čempionāta
posmā – sešas medaļas

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881

Dažādi
Celtniecība un remontdarbi. Tālr.20017992
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā
bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Sniedzam profesionālu juridisko palīdzību.
T.27106096
Metālapstrāde. T.29957066
Pļauju zāli. T.25994203.
Pļauju zāli, mauriņus. T.26395804
Kodēšana pret alkohola atkarību.
T.29180708
Grāmatvedības pakalpojumi. T.29578335

Foto: Ivars Veiliņš

SMScredit.lv BMX čempionāta 2. posmā, kas sestdien notika Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC), Jelgavas «Mītavas kumeļi» 295 braucēju konkurencē izcīnīja piecas
medaļas – zelts Alvim Lānso, sudrabs – Paulai Zavinskai, bronza – Rodrigo Antulim, Robertam Dancim un Ernestam Šteinbergam. Jāpiebilst, ka sudraba medaļu izcīnīja arī
bijušais jelgavnieks Kristens Krīgers, kurš šobrīd trenējas Valmierā, – viņš elites-junioru
grupā piekāpās vien olimpisko spēļu dalībniekam Edžum Treimanim, kurš šobrīd ir
Kristena treniņu biedrs. Jāpiebilst, ka čempionātam kopumā ir astoņi posmi, trešais
notiks jūnijā Smiltenē. Savukārt svētdien ZOC notika Jelgavas atklātais čempionāts,
kurā medaļas izcīnīja jelgavnieki Rihards Laimīte, Marks Cimermanis, Kristaps Gulbis,
Edgars Dimants, E.Šteinbergs, A.Lānso, P.Zavinska un Vanesa Buldinska. Savukārt
stafetē, kas notika pirmo reizi sporta veida vēsturē, Jelgavas komandām otrā vieta
gan jaunākajā (līdz 12 gadiem), gan vecākajā (13 un vecāki) grupā.

Pieteikšanās autobusiem uz unikāliem
dievkalpojumiem ar Morisu Nātanu Ķīpsalā. T.27068357
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ZINAIDA APOKINA (1938. g.)
HELĒNA OĻEHNOVIČA (1926. g.)
ALEKSANDRS KRJUČKOVS (1965. g.)
JAŅINA JANPAVLE (1926. g.)
SARMĪTE MAČEKA (1943. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1823.sērija.
9.30 «Johanna un lidotājs. Leģenda par dzērvēm».
Vācijas melodrāma. (ar subt.).
11.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Kinotēka».*
11.55 «Vertikāle».*
12.25 «Bahreina: pērļu salas». Dokumentāla filma (ar subt.).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.55 «Zariņš». Norvēģijas piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
15.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1823.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 1.sērija.
20.00 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Dzimis Eiropā».
23.45 ««De facto»».*
0.25 «Četras istabas».*
1.00 «Labirints». Vēsturiska drāma. 1.sērija (ar subtitriem).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Albānijā».* 5.sērija.
6.35 «Pietura – Kuldīga».* 3.daļa.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «2008. gada Pekinas olimpiskās spēles».*
Basketbols sievietēm. Latvija – Brazīlija.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Ķepa uz sirds».*
20.10 «Tūrists manā ciltī. Taizeme». Dokumentāls seriāls.
21.15 «Sporta studija».
22.00 ««1000 jūdzes» Ķīnā».* 6.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 6». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.20 «Vanags». Seriāls. 6.sērija.
1.20 «SeMS. Laboratorija».*
1.50 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
11.55 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 15. un 16.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 130.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 46.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 131.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.20 «900 sekundes».
3.50 «Degpunktā».
4.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.35 «Briklberija». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 119.sērija.
5.40 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 34. un 35.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.35 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
8.55 «Gulivera ceļojumi». ASV komiska piedzīvojumu filma.
10.40 «Māmiņu klubs».
11.15 «Rīta pikniks».
11.55 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 36. un 37.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 590. un 591.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
16.10 JAUNUMS! «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 1.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Krievijas seriāls
(ar subtitriem). 381. un 382.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 JAUNUMS! «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 1.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 22.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 19.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.10 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 1.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 119.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. jūnijs
LTV1
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*

tv programma

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1824.sērija.
9.30 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 6.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 1.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Atjaunotās Rundāles pils atvēršanas svētki».*
14.25 «Viss notiek!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1824.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 2.sērija.
20.00 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Novecojošā Japāna». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1825.sērija.
16.15 «Kas te? Es te?»*
16.45 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 3.sērija.
20.00 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Kinotēka».*
1.55 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7

5.00 «Tavs auto».*
5.31 «Autosporta programma nr.1».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Albānijā».* 7.sērija.
6.35 «Sekotāji».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 15.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 11.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Lietuva.
25.05.2013.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 12.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Svešinieki mūsos». Dokumentāla filma.
21.35 «Spots».
22.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.35 «Ātruma cilts».
23.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 9.sērija.
0.00 «Meklējam jūraszirdziņus – dzīvus vai mirušus». Dok.filma.
1.00 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.

5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Albānijā».* 6.sērija.
6.35 «Sekotāji».
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Holande.
18.05.2013.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 11.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 15. sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls. 1.sērija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Meklējam jūraszirdziņus – dzīvus vai
mirušus». Dokumentāla filma.
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
23.55 ««Ghetto Games»».*
0.25 ««Ghetto Games» – tas ir tikai sākums».*
1.45 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 46.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Dvīņumāsas kurpēs». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
11.55 JAUNUMS! «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 131.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 47.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 132.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla fjordos. Vēja dziesma». Romantiska drāma.
23.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 43.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 120.sērija.
5.40 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 36. un 37.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.35 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
8.55 «Brediju stilā». ASV komēdija. 1996.g.
10.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 22.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 38. un 39.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 592. un 593.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 383. un 384.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
22.10 «Kurjers». ASV seriāls. 3.sērija.
23.20 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
1.10 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 3.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 120.sērija.
3.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. jūnijs
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1825.sērija.
9.30 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 7.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 2.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

LTV7

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 47.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīla fjordos. Vēja dziesma». Vācijas romantiska drāma.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 132.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 48.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 91.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 133.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 13.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
23.15 «Starpnieks». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.55 «Dzīvīte 2».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Šodien novados».
3.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.35 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 13.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 121.sērija.
5.40 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 38. un 39.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.35 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
8.55 «Sportiskais pērtiķēns». ASV un Kanādas ģimenes komēdija.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
12.30 «Laimīgi kopā 4». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 594. un 595.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 385. un 386.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
23.20 «Kinomānija 5».
23.50 JAUNUMS! «Citplanētiešu iebrukums». Seriāls. 1.sērija.
0.50 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 121.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. jūnijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1826.sērija.
9.30 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 8.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 3.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 ««De facto»».* (ar subt.).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1826.sērija.
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
16.45 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 4.sērija.
20.00 ««1000 jūdzes» Zelta krastā».* 9.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Novecojošā Japāna». Dokumentāla filma.
1.30 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Albānijā».* 8.sērija.
6.40 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
7.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 12.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Spēle». Dokumentāla filma (ar subt.).
15.30 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 13.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Lai zaļo pilsētas!» Dokumentāla filma.
21.35 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā».* 5.sērija.
22.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.35 «Motociklisti».
23.05 «Spēle». Dokumentāla filma (ar subt.).
0.30 «Svešinieki mūsos». Dokumentāla filma.
1.30 ««SeMS» ceļo».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 48.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». 1.sērija (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «I.Lindstrēma. Nomaļā māja». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 133.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 49.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 134.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Esi sveicināta, Saule! Brāļi Kokari». Dok.filma.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Lielās kāzas». ASV komēdija. 2013.g.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Dvīņumāsas kurpēs». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 122.sērija.
5.40 «Mana mīļā aukle 7». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
6.10 «Laimīgi kopā 4». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
8.55 «Trakais pērtiķēns». Kanādas ģimenes komēdija. 2003.g.
10.40 «Ekstrasensi kā detektīvi». 49.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 2. un 3.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 596. un 597.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 387. un 388.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
22.00 «Cietais rieksts». ASV spraiga sižeta filma.
0.50 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 122.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.55 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
0.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.50 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 7.sērija.
2.50 «Aristofans. Kameropera «Līsistrate»». 1.daļa.
4.00 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
4.10 «Sastrēgumstunda».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Albānijā».* 9.sērija.
6.35 «Sekotāji».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
10.35 «Hārtlenda 6». Seriāls. 13.sērija.
11.25 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
12.20 «Troksnis».*
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.20 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
15.10 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 14.sērija.
16.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle sievietēm. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
18.45 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle sievietēm. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 14.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
23.20 «Ātruma cilts».*
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.20 «Motociklisti».*
0.50 «Spots».*
1.20 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
1.50 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
2.20 ««SeMS» ceļo».*
3.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
3.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
4.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.45 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 49.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». 2.sērija (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
12.00 «Latvijas faili. Esi sveicināta, Saule! Brāļi Kokari». Dok.filma.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 134.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 50.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 96.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 135.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 JAUNUMS! «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs vienā gultā». Romantiska komēdija.
1.15 «Dzīvīte 2».
1.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Zīlniece». 2.sērija (ar subt.).
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 123.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 2. un 3.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
8.55 «Kastanis – Centrālparka varonis». ASV ģimenes filma.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 4. un 5.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 598. un 599.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
16.10 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
17.10 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 389. un 390.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Beverlihilsas čivava». ASV komiska piedzīvojumu filma.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Radio pirāti». Komiska drāma. 2009.g.
1.05 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
1.55 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 123.sērija.
3.30 «TV3 ziņas».
4.00 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. jūnijs
LTV1

Sestdiena, 7. jūnijs
LTV1

4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 13.sērija.
9.30 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 9.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 4.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 7.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.

5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Karlsons, kas dzīvo uz jumta». Animācijas filma. (ar subt.).
12.20 «Vāsa». Animācijas filma.
12.30 «Karaļa jaunais tērps». Pasaku filma.
13.40 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs».*
15.40 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti». (ar subt.).
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «L.Stumbre. Smiltāju mantinieki». Nacionālā teātra izrāde.
0.30 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 3.sērija.
3.00 «Atgriezies!» Lirisko dziesmu koncerts.
3.40 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
3.50 «Dzimtas detektīvs». Sējānu dzimta (ar subtitriem).
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Lai zaļo pilsētas!» Dokumentāla filma.
7.05 «Motociklisti».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 ««1000 jūdzes» Ķīnā».* 6.sērija.
12.00 ««Ghetto Games»».*
12.30 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Pusfinālspēle sievietēm. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
14.25 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle vīriešiem. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
18.25 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
18.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 3.vietu sievietēm. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
19.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Finālspēle sievietēm. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
20.55 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 7.sērija.
21.25 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Lielajā ielā atvērts iebūvējamo mēbeļu salons.
Piedāvājam:
• iebūvējamos skapjus;
• bīdāmās durvis;
• individuāli projektētas mēbeles.
Adrese: Lielā iela 22, Jelgava. Tālrunis 63013212,
29154707; www.iebuvejamasmebeles.lv.

23.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 14.sērija.
0.15 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
1.10 «Spots».*
1.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 14.sērija.
2.30 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
3.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
3.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 50.sērija.
5.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 12.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 2.–4.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Esi sveicināta, Saule! Brāļi Kokari». Dok.filma.
12.00 «Labās raganas dāvana». Kanādas ģimenes filma. 2010.g.
14.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 15.sērija.
14.30 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 3.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Kur atrodas nofelets?» Krievijas komēdija. 1987.g.
2.15 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 12.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
4.25 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 124.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
6.45 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 1.sērija.
11.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.15 «Kinomānija 5».
14.00 «Pilsetas meitenes». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
16.00 «Beverlihilsas čivava». ASV komiska piedzīvojumu filma.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.25 «Čārlija eņģeļi». ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
23.25 «Cietais rieksts». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
2.00 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 124.sērija.
3.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 8. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*

Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība»
līdz š.g. 13. jūnijam lūdz pieteikties
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a
4. kabinetā personu,
kas pēc savas iniciatīvas veikusi
nesaskaņotu ozolu stādījumu
ierīkošanu Svētbirzē.

Nepieteikšanās gadījumā pēc šī datuma
kociņi tiks izrakti un nodoti kokaudzētavā.

Agijas Ivanovas Radošā mākslas studija
piedāvā vasaras nodarbības

Jelgavas Mākslas skolā un aicina pieteikties jaunus dalībniekus.
Pieteikties var pa tālruni 28857845.
Nodarbību sākums – 10. jūnijā.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties angļu valodas skolotāju
ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes darbam vasarā Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis – 26456942.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecumam un
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

turpina uzņemt izglītojamos
no 1. līdz 9. klasei 2014./2015. m.g.
šādās mācību programmās:
• 21015311 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• 21015411 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
• 21015611 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• 21015811 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
• 21015911 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem
un pierakstu uz komisiju pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
6.30 «Karaļa jaunais tērps». Pasaku filma.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Animācijas filma.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Eksotiskās salas». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma. 1.sērija.
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Laulības saites». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Labirints». Vēsturiska drāma. 2012.g. 2.sērija (ar subtitriem).
23.30 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 9.sērija.
0.30 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
2.00 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.
2.35 ««Saldie 80-tie». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
4.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Tūrists manā ciltī. Dienvidāfrika». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Skrundas pieturzīmes».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Zebra».* (ar subt.).
11.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Pusfinālspēle vīriešiem. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
13.55 «Autosporta programma nr.1».
14.25 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
14.55 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats». 1.–4.sērija.
16.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 3.vietu vīriešiem. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
17.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Finālspēle vīriešiem. Pārraide no Kaljāri Itālijā.
18.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 14.sērija.
19.45 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
20.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Portugāle.
22.20 «Ceļs uz Rio». (ar subt.).
23.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
23.45 «Kolka Cool». Latvijas komēdija. 2011.g.
1.30 TV PIRMIZRĀDE. «Alternatīva izgāztuvei». Dok.filma.
1.40 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
2.45 «Imanta – Babīte pietur...»*

Jelgavas 6. vidusskola 2014./2015. mācību gadā piedāvā šādas mācību programmas:
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (4 – 6 gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programma;
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un bērnu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja darboties dažādos interešu pulciņos.
Sīkāka informācija – skolas mājas lapā www.j6vsk.lv vai pa tālruni 63027467.
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3.20 «Sporta studija».
4.10 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija–Lietuva.
25.05.2013.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 13.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 5. un 6.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Seriāls. 3.sērija.
12.10 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 8.sērija.
13.10 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai».
ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 2008.g.
15.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 16.sērija.
15.40 «Dzintara dziesmas 2».
16.40 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
22.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
23.10 «Lēcējs». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
0.55 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
2.30 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 13.sērija.
3.10 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

SIA «Nordic Homes» aicina darbā:
BIROJA ADMINISTRATORI/-U.
Darba pienākumi:
•biroja darba koordinēšana un vadīšana,
•informācijas aprites organizēšana,
• lietvedības dokumentu kārtošana atbilstoši LR
standartiem.
Prasības kandidātiem:
• teicamas latviešu, labas angļu un krievu valodas
zināšanas,
• ļoti labas datora (MS Office) lietošanas prasmes,
• darba pieredze biroja administratora darbā,
• labas saskarsmes un komunikācijas spējas,
• lietišķās etiķetes pārzināšana.
CV sūtīt pa e-pastu ligija.abolina@nordichomes.lv
līdz 15.06.2014.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 125.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
6.35 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
6.55 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.10 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
16.00 «Čārlija eņģeļi». ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
22.05 «Anakonda». ASV, Brazīlijas un Peru trilleris. 1997.g.
0.00 «Kastanis – Centrālparka varonis». ASV ģimenes filma. .
1.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
2.35 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 125.sērija.
4.15 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
profesionālās ievirzes izglītības programmās 2014./2015. mācību gadā
Uzņemam jaunus audzēkņus no 6 līdz 13 gadiem šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;
• stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
• pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons, klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, tuba, trombons;
• sitaminstrumentu spēle;
• kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – katru dienu no plkst. 9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2,
pa tālruni 63020203 vai e-pastu intaslaveika@inbox.lv.
Uzņemšana – muzikālo dotību pārbaude (jānodzied 1 dziesma): 04.06.; 05.06. no plkst. 16 līdz 19.
4. jūnijā – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle;
5. jūnijā – akordeona, ģitāras, kokles spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti:
• dzimšanas apliecības kopija;

• izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.

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

augstākie apbalvojumi

Ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

Jelgavas pilsētas domes deputāti šodien, 29. maijā, domes sēdē lems par pilsētas augstākā
apbalvojuma «Goda zīme» piešķiršanu Ārijai Ozoliņai, Intai Jorniņai, Aigaram Meri un «Goda
raksta» piešķiršanu Dainai Vaivodei, Agijai Pizikai, Norbertam Vizulim un Vitālijam Apetjonokam.
Apbalvojumus piešķirs par ieguldījumu veselības aprūpē, izglītībā, par augstu profesionālo meistarību kultūrā un pilsētas vārda popularizēšanu. «Jelgavas Vēstnesis» balvas kandidātiem svētku
nedēļā jautā, ko viņiem nozīmē Jelgava.

Goda zīmei izvirzīti

«Jelgava – mans «Pie mums strādā «Dakterīt, jūs arī
jūsu absolvents.
vēl te strādājat?»
radošo ideju
Ārija Ozoliņa,
Viņš ir ļoti labs
poligons»
SIA «Medicīnas saAigars Meri, Jelbiedrība «Optima 1»»
darbinieks»
gavas kamerorķesbērnu ķirurģe – par
Piektdiena, 30. maijs

«Amo Plant» Konferenču zāle (Aviācijas iela 42)
No pulksten 13 līdz 16 – atzīmējot RAF 60 gadu jubileju, rādīs dokumentālās filmas par RAF – 1967. gada RAF izmēģinājumi Vidusāzijā
«Aiz 7 kalnu pārejām» un «16 000 km no Jelgavas līdz Vladivostokai» kinožurnālu «Padomju Latvija 1977 Nr. 25» –, kā arī būs iespēja tikties ar
RAF izmēģinātājiem Juri Sniķeri, Māri Paplavski, RAF konstruktoru Valdi Belovu, RAF ražošanas brigadieri Ivanu Saveļjevu un slaveno pasaules
apceļotāju Valdi Brantu. Viņš ir apceļojis neskaitāmas valstis, apbraucis apkārt pasaulei ar mikroautobusu «Latvija».
Lielā iela, Uzvaras iela, Krišjāņa Barona iela
Pulksten 17 – Pilsētas svētku gājiens «Ieraugi Jelgavu krāsās!».
Hercoga Jēkaba laukums
Pulksten 19 – deju studijas «Benefice» Ielu dej-INGS.
Uzvaras parks
Ieejas maksa Uzvaras parkā – € 2.
Radošā apvienība «Coco» piedāvā komēdijas
Pulksten 19 – «Mīlestība līdz prāta zudumam jeb pilnīgs sviests».
Pulksten 21 – «Sieviņa uz stundu vai kafija diviem».
No pulksten 23 līdz 2 – zaļumballe ar «Lustīgo blūmīzeru».
Jelgavas pils pagalms
Pulksten 23 – koncertuzvedums ar maģiskiem specefektiem «Gadalaiki». Piedalās: Sonora Vaice, Andris Ērglis, Anmary, Daumants
Kalniņš, gaisa akrobāti, dejotāji. Horeogrāfe – Ieva Kemlere, režisors – Valdis Pavlovskis. Ieejas maksa – € 5 (sēdvietas netiek numurētas,
biļešu iepriekšpārdošana «Biļešu paradīzes» kasēs).

Sestdiena, 31. maijs

Raiņa parks
No pulksten 9 līdz 17 – Amatu diena ar plašu kultūras programmu: Liepājas beztemata cirka izrāde «Atnāciet, sanāciet», Tirkīzkora
ansamblis un Žoržs Siksna, deju grupa «Obackaringen» no Zviedrijas, amatiermākslas kolektīvi, Jelgavas mazākumtautību kultūras biedrību
Amatu sēta, Amatu vidusskolas prezentācijas, radošās darbnīcas, amatnieku paraugdemonstrējumi, izjādes ar zirgiem.
No pulksten 20 – Jauniešu zona. Pulksten 21 – ekstrēmās velo un moto komandas «Greentrials» šovs «Greentrials Bike Tour 2014».
Pārgalvīgi triki ar velotriāla un BMX riteņiem uz īpaši sagatavotām konstrukcijām. No pulksten 22 līdz 2 – ballīte ar Dj Erminass.
Pasākumā darbosies «Jelgavas kreklu» kafejnīca un nākamās paaudzes digitālais fotostends «PixBox». Ieeja – bez maksas.
«Fortum» biomasas koģenerācijas stacija (Rūpniecības ielA 73A)
No pulksten 11 līdz 15 – Atvērto durvju diena. Koģenerācijas stacijas apskate grupās uzņēmuma gidu pavadībā. Muzicēs perkusionists Nils
Īle ar grupu «Afroambient» un «Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris», radošās darbnīcas bērniem, interaktīva instalācija «Emogrāfs».
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis (Akadēmijas iela 1)
Pulksten 12 – koncertē zviedru deju grupa «Öbackaringen» kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» (torņa pagalmā).
Pulksten 12 – veloekskursija pa Jelgavu «Jelgavas nomaļu šarms» (no torņa).
Pulksten 13 – ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!» (latviešu valodā) (no torņa).
Pulksten 14 – ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!» (krievu valodā) (no torņa).
Hercoga Jēkaba laukums
Pulksten 15 – biedrības «Mītavas tehniķi» seno motociklu parāde.
Uzvaras parks
No pulksten 17 līdz 19 – koncerts «Manas pilsētas balsis». Piedalās: Jelgavas skolēnu kori, dejotāji – «Vēja zirdziņš» un «Benefice».
Režisors – Valdis Pavlovskis. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Agris Celms.
No pulksten 20.30 līdz 21.30 – Jelgavas aktieru sveiciens pilsētai «Rampa mirdz».
No pulksten 22 līdz 23 – dzied Ivo Fomins.
No pulksten 23 līdz 3 – koncerts balle kopā ar grupu «Tirkizband».
Ieeja – bez maksas.
*Brīvdabas pasākumos lūgums ņemt līdzi lietusmēteļus, ar lietussargiem apmeklētāji pasākumos netiks ielaisti.

Svētdiena, 1. jūnijs

Pulksten 12 – vikingu liellaiva «Nameisis» Jāņa Čakstes bulvāra promenādē.
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
Pulksten 12 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie Jelgavas māksliniekiem» kopā ar Māri Branci (no torņa).
Pulksten 15 – vokāli instrumentālo ansambļu «Rūta» un «Zelta stīdziņa» koncerts (tornī).
Raiņa parks
Pulksten 13 – radošā apvienība «Pasaku nams» piedāvā rotaļu programmu ar pasaku tēliem «Krāsainā pasaule» Jelgavas mazuļiem
un viņu vecākiem.
Pulksten 14 – Jelgavas Māmiņu kluba rīkotās rotaļu aktivitātes.
Pulksten 14.30 – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 7. – 9. klašu teātra izrādes fragments no Hermaņa Paukša lugas «Pūķis atlidos
pusnaktī». Režisore – Aija Treija.
Ieeja parkā – bez maksas.
Kultūras nama Lielā zāle (Krišjāņa Barona iela 6)
Pulksten 14 – koncerts «Krāsu variācijas čellam». Programmā: P.Čaikovska «Variācijas par rokoko tēmu» čellam ar orķestri op.33, P.Čaikovska
Ļenska ārija no operas «Jevgeņijs Oņegins», D.Šostakoviča «Pirmais koncerts čellam ar orķestri» Es Dur, op.107. Izpilda: Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Diriģents – Andris Vecumnieks, solists – Maksims Beitāns. Ieejas maksa – € 3; 2.
Uzvaras parks
Pulksten 16 – Latvijas senioru deju grupu festivāls koncerts «Kad Jelgava zied». Ieeja – bez maksas.
Jelgavas Svētās Annas baznīca (Lielā iela 22a)
Pulksten 18 – labdarības koncerts. Piedalās grupa «Tirkizband», Juris Vizbulis, Jelgavas popkoris.
Hercoga Jēkaba laukums
No 28. maija līdz 1. jūnijam no pulksten 12 līdz 22 – «Annels» atrakciju parks.
Pa Driksu un Lielupi
Izbraukumi ar kuģīti «Frīda»
30. maijā – no pulksten 18 līdz 20 (reizi pusstundā),
31. maijā un 1. jūnijā – no pulksten 12 līdz 17 (reizi pusstundā).
Brauciena maksa: pieaugušajiem – € 3, bērniem (līdz 16 gadiem) – € 1,50. Iekāpšana piestātnē pie Mītavas tilta.
Izstādes pilsētas kultūras namā
29. maijā pulksten 15 – Baltijas valstu Keramikas mākslinieku simpozija darbu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 15.
jūnijam.
Līdz 1. jūnijam – izstāde «Jelgava mūsu pilsētas mākslinieku gleznās».
Līdz 30. jūnijam – foto konkursa «Caur fotoobjektīvu raugos es...» dalībnieku darbu izstāde.
Akcija «Garšas tūre Jelgavā»
Bistro «Silva» (Driksas iela 9), ģimenes restorāns «Hercogs» (Krišjāņa Barona iela 3), krodziņš «Istaba» (Jāņa Čakstes bulvāris 7).

Sestdiena, 31. maijs – Sporta un veselības diena

Jāņa Čakstes bulvāris, LLU stadions
Pulksten 10 – pusmaratona treniņš kopā ar olimpiešiem G.Deičmanu un D.Čerkovski. Nūjošanas nodarbība, veselības pārbaudes punkti.
Pulksten 11 – sporta skolu un sporta klubu darbnīcas: riteņbraukšana bērniem, ūdens velosipēdi, futbols, spēka punkts, hokejs, «klasītes», basketbola metieni, pašaizsardzības paņēmieni un citas aktivitātes; fitnesa maratons «Izaicini sevi» ar fitnesa klubiem «Atlētika» un «Fitland».
Pļava pretī Jelgavas pilij
Pulksten 10 – «Volejbums» sacensības 10 dažādās grupās.
Pie Jelgavas Sporta halles
Pulksten 11 – Jelgavas čempionāts ielu basketbolā; «Ghetto Basket» turnīrs.
LLU peldbaseins
Pulksten 11 – peldēšana; ūdens aerobika. Reģistrēšanās: līdz pulksten 10.40. Bērniem līdz 14 gadiem dalība pavadošo personu uzraudzībā.

tra mākslinieciskais
vadītājs – par augstu
profesionālo meistarību, aktīvu radošu
darbību un ieguldījumu pilsētas vārda
popularizēšanā
«Šī ir pilsēta, kurā ieguvu muzikālo
izglītību Mūzikas vidusskolā un pirmo
darba pieredzi gan LLU jauktajā korī
«Naktstaureņi», gan tādās darbavietās kā
SIA «Velis-A» un Vircavas Estētikas skola.
Pilsēta, kur man, kādreiz jaunam, zaļam
un vēl neko nesasniegušam kordiriģentam,
uzticējās, atbalstot manas radošās ieceres
morāli un finansiāli. Jelgava joprojām ir
manu radošo ideju poligons, vieta, kur
tieku uzklausīts un atbalstīts. Droši varu
apgalvot, ka bez Jelgavas atbalsta un šeit
iegūtās pieredzes es būtu pavisam cits
Aigars Meri. Domāju, ka mans lielākais
ieguldījums pilsētā ir kamerorķestra un
Mūzikas vidusskolas kolektīvu koncerti,
kuros tiek atskaņotas augstas mākslinieciskās kvalitātes koncertprogrammas. Es ļoti
gribētu izveidot izcilu akustisko koncertzāli,
kas būtu mājvieta Zemgales muzikālajam
teātrim. Mūzikls, operete, kameropera – tie
ir žanri, pēc kuriem ir pieprasījums, bet
piedāvājums – epizodisks ne tikai Jelgavā,
bet visā Latvijā. Novēlu pilsētai izaugsmi
un progresu!»

Inta Jorniņa,
Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas biznesa
ekonomikas pamatu
un ģeogrāfijas skolotāja – par augstu
profesionālo meistarību pedagoģiskajā
darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiā
dēs un pilsētas vārda popularizēšanu
«Ziniet, ir liels gandarījums brīžos, kad
pienāk uzņēmuma vadītājs un saka: «Pie
mums strādā jūsu absolvents. Viņš ir ļoti
labs darbinieks.» Mans lielākais devums
pilsētai noteikti ir bērniem sniegtā ekonomiskā izglītība. Tagad pieredzi pie
mums smelties brauc ne tikai citas Latvijas skolas, bet arī ārzemnieki. Kāpēc man
svarīgi ir audzināt ekonomikā gudrus un
uzņēmīgus cilvēkus? To diktē mūsdienu
dzīve. Kas tad valstij dod naudu? Uzņēmumi un ražotāji. Gribu jauniešos radīt
vēlmi pašiem būt uzņēmējiem, ja ne tā,
tad vismaz būt ļoti labiem darbiniekiem.
Būtiskākais – mani ļoti atbalsta gan darbavieta, gan pilsēta, līdz ar to visu darba
mūžu esmu nostrādājusi tikai Jelgavā.
Ir labi dzīvot Jelgavā, kas nepārtraukti
attīstās! Mūsu pilsēta var lepoties ar
daudz centīgiem un godprātīgiem darba
darītājiem!»

mūža ieguldījumu
veselības aprūpes
nodrošināšanā un
ieguldīto darbu pilsētas iedzīvotāju
veselības aprūpē
«Oktobrī paliks 40 gadi, kopš strādāju bērnu poliklīnikā. Gadās, ka atnāk
jelgavnieki, kurus mazus ārstēju, tagad
atved savus bērnus un ir izbrīnīti:
«Dakterīt, jūs arī vēl te strādājat?»
Pašai gan nešķiet, ka esmu tik sena.
Ja tā pavērtē, caur manām rokām ir
izgājusi lielākā daļa pilsētas bērnu,
jo esmu tā, kas pilsētas slimnīcā tūlīt
pēc piedzimšanas apskata visus jaundzimušos. Gandarījums ir brīdī, kad
bērniņš no kabineta iziet vesels. Lai
gan studiju laikā biju iedomājusies, ka
mana mīļākā pilsēta būs Rīga, esmu
priecīga, ka nonācu Jelgavā. Te nav lielās burzmas, ir tikpat bagāta kultūras
dzīve un labi darba apstākļi. Priecājos
arī par to, ka mans dēls Valts Ozoliņš
daktera «slimību» ir ieelpojis Jelgavā,
kad maziņš gulēja pie mana kabineta
loga. Toreiz jau nebija garo atvaļinājumu – kā četri mēneši bērnam, uz darbu
prom. Viņš ir bērnu kardioķirurgs
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.
Gribas, lai Jelgavas ielas ir pilnas ar
veseliem bērniem!»

Goda rakstam izvirzīti

«Ārstēju jau trešo
jelgavnieku paaudzi»
Daina Vaivode, ģimenes ārste – par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu
veselības aizsardzībā
«Esmu īstenais Jelgavas cilvēks, kurš te
ārstē nu jau trešo pilsētnieku paaudzi. Mans
darbs ir mans dzīvesveids – tas nav pulksten
deviņos atnākt un piecos aiziet. Svarīgākais
– man patīk tas, ko es darbu, un mani galvenie vērtētāji ir pacienti, ne jau es sevi lielīt
varu. Es nelepojos ar paveikto, bet gan priecājos ikreiz, kad izdodas
izārstēt smagi slimu pacientu, uzstādīt sarežģītu diagnozi.
Jelgava ir mana pilsēta. Esmu redzējusi, kā no drupām tā paceļas, ar katru brīdi kļūstot skaistāka, ko novērtē arī mūsu ciemiņi.
Par to man ir milzīgs lepnums. Savai pilsētai un jelgavniekiem
gribu novēlēt veselību, saticību, labklājību!»

«Jelgava ir pilsēta arī
manai izaugsmei!»
Agija Pizika, jauniešu kamerkora
«Mītava» un bērnu vokālā ansambļa
«Rotiņa» mākslinieciskā vadītāja un
diriģente – par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu kultūrā.
«Kurš būtu domājis, ka es jaunībā muku
no Jelgavas Mūzikas skolas, dienasgrāmatai
plēsu ārā lapas, viltoju vecāku parakstus, bet
mana vecmāmiņa neatlaidīgi uz skolu un
koncertiem stiepa manu akordeonu? Tagad jau 27 gadus vadu
«Mītavu» un 13 gadus – «Rotiņu». Pati deviņus gadus dziedāju
pie Imanta Kokara, kur valdīja armijas disciplīna – trīs minūtēs,
izkāpjot no autobusa, jāuzvelk tautastērps, visas dziesmas jāzina
no galvas. Kad kaut ko iepīkstējos, viņš man teica: «Agija, klusu!
Kad tev būs savs koris, varēsi tā darīt!» Man ir, un es ar to lepojos!
Tiesa, bija mirklis, kad gribēju pamest «Mītavu», taču tās kodols
atnāca uz manas terases, dziedāja «Pūt, vējiņi», «Gaismas pili»…
Atskārtu: kā es varēšu bez diriģēšanas, bez sajūtas, ka saplūsti ar
kori vienā veselā. Jelgava – tā ir pilsēta izaugsmei! To es attiecinu
arī uz savu darbu, jo šeit es iemīlēju kormūziku, esmu izaugusi
par diriģenti un jūtos novērtēta. Paldies «Kultūrai», kas stimulē
strādāt, nāk pretī un seko manai darbībai. Jūtos kā pilsētas daļa,
jo arī mans darbs, kas nes augļus, dod artavu kopējā izaugsmē.
Es ļoti ceru, ka vēl piedzīvošu to mirkli – diriģēšu jaunā, skatītāju
pilnā koncertzālē.»

«Šī ir mīļākā vieta uz zemes»
Norberts Vizulis, Zemgales Latviešu
strēlnieku biedrības valdes priekšsēdētājs – par pilsonisko aktivitāti un ieguldījumu sabiedriskajā darbībā
«Esmu lepns, ka vadu vecāko biedrību
Jelgavā, un daru to, neko pretī neprasot.
Sabiedriskais darbs cilvēkam sniedz
morālu gandarījumu, kas ir emocionāls
bonuss. Šajā pilsētā esmu aizvadījis
lielāko mūža daļu un droši varu apgalvot, ka šī ir mīļākā
vieta uz zemes. Jelgava ir brīnišķīga pilsēta, kas sit pušu
izslavēto Ventspili. Noteikti šobrīd esam augošākā pilsēta
Latvijā. Lai gan mēs dzīvojam šodienai, es ļoti iestājos par
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tāpēc biedrībā
vācam vecās Jelgavas fotogrāfijas, apkopojam jelgavnieku
stāstus par pilsētu pirmskara laikā un publicējam internetā,
lai paliek nākamajām paaudzēm. Ir tikai mazliet žēl, ka
šodien jaunieši maz interesējas par Latvijas vēsturi – tas
nu mums kopīgi būtu jāmaina.»

«Pilsētā ir radīti visi apstākļi,
lai augtu zinoši speciālisti»
Vitālijs Apetjonoks, Amatu vidusskolas ciparu vadības darbgaldu iestatītāju specialitātes skolotājs – par augstu
profesionālo meistarību un ieguldījumu
izglītībā
«Pirms 50 gadiem Jelgavā ierados ar
vienu koferīti, un izrādās – uz palikšanu. Ikdienā strādāju ar jauniešiem, kas
ļauj arī pašam justies jaunākam. Viņi ir
mūsu nākotne, kurā cenšos ieaudzināt patriotismu, kultūru
un tradīcijas. Ja tā nebūs, nebūs izglītotu cilvēku. Šobrīd
bieži sanāk sadarboties ar ārzemju skolu jauniešiem. Mani
novērojumi: mūsu jaunatne ir daudz zinošāka, uzņēmīgāka
un cilvēciskāka, par ko priecājos. Jelgava tam ir pievērsusi
lielu uzmanību, jo izglītība ir tās prioritāte. Pilsētā ir radīti
visi apstākļi, lai augtu zinoši speciālisti, arī pati tā ir skaista,
draudzīga ģimenēm. Zinu vairākas ģimenes, kas 90. gados
Jelgavu pameta, dodoties uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu,
bet tagad atgriežas un atzīst, ka pilsēta mainījusies par
100 procentiem. Bet nekas jau nebūtu bez darba, tamdēļ ir
jāstrādā. Esmu dzirdējis šur tur burkšķam, ka tas nav labi
un šis nav labi, man tad gribas teikt: «Pats pastrādā!»»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto – Ivars Veiliņš

