Cienījamie jelgavnieki!
Ikdienā jūtam, ka jelgavnieki ir kļuvuši pašapzinīgāki,
lepojas ar savu piederību pilsētai, izsaka savu
viedokli, rada un realizē idejas, kas pilsētai dod
jaunas nākotnes iespējas! Tas ir Jelgavas spēks.
Tādēļ saku paldies ikvienam pilsētas iedzīvotājam
par ieguldījumu pilsētas izaugsmē, jo tikai, liekot
plecu pie pleca, visi kopā mēs veidojam šodienas
Jelgavu. Turpināsim iesākto! Ar pārliecību varu
teikt – nākotne ir šeit, Jelgavā!
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Svinam Pilsētas svētkus!

FK «Jelgava» jau atkal
izcīna Latvijas kausu
 Ģirts Pommers

22. maijā Slokas stadionā Latvijas kausa izcīņas
finālspēlē futbola klubs
«Jelgava» ar rezultātu
1:0 uzvarēja Jūrmalas
«Spartaku». Jelgavnieki jau trešo gadu pēc
kārtas izcīnīja Latvijas
kausu futbolā. Vienīgos
vārtus guva ukraiņu
uzbrūkošais pussargs
Kirilo Siličs.

Foto: Artūrs Dombrovskis
 Egija Grošteine

iedzīvotājs ir daļa no Jelgavas.
Gājienā aicināti iesaistīties un sevi
Jau rīt ar tradicionālo
prezentēt uzņēmumi, iestādes,
svētku gājienu sāksim
apvienības un biedrības, kā arī
Jelgavas Pilsētas svētku
iedzīvotāji, apvienojoties draugu
svinības trīs dienu gaun radu saimēs. Pulcēšanās svētrumā. Pagājušajā gadā,
ku gājienam paredzēta Pulkveža
kad pilsēta svinēja savu
Oskara Kalpaka un Svētes ielā, un
750. jubileju, gājiens,
gājiens vedīs pa Lielo ielu, Uzvaras
pulcējot vairāk nekā
ielu un K.Barona ielu, noslēdzo20 500 dalībnieku, bija
ties Hercoga Jēkaba laukumā ar
4,533 kilometrus garš
svētku koncertu. Ikviens svētku
un ilga nepilnas divas
dalībnieks aicināts gājienā līdzi
stundas, kļūstot par
ņemt pilsētas karogu.
Latvijā garāko pilsētas
Jāpiebilst, ka Pilsētas svētku
svētku gājienu. Šogad
laikā noteikti satiksmes ierobemums visiem kopā ir
žojumi. 27. maijā no pulksten
iespēja to pārspēt!
17.30 līdz svētku gājiena beigām,
pulksten 20, slēgta būs Lielā iela
Šoreiz gājiena un arī visu Pil- posmā no Dambja ielas līdz Akasētas svētku moto ir «Pa gaba- dēmijas ielai, Pulkveža Oskara
liņam Jelgavu lieku», jo ikviens Kalpaka iela posmā no Lielās ielas

līdz Raiņa ielai, Svētes iela posmā
no Sakņudārza ielas līdz Pulkveža
Oskara Kalpaka ielai, Uzvaras iela
posmā no Akadēmijas un Lielās ielas krustojuma līdz K.Barona ielai,
K.Barona iela posmā no Uzvaras
ielas līdz K.Barona ielas un Pasta
ielas krustojumam. Savukārt
Lielā iela posmā no Pasta ielas
līdz Akadēmijas ielai būs slēgta
no pulksten 17.30 līdz 3. Jāņem
arī vērā, ka no pulksten 7 līdz 20
būs aizliegts apstāties K.Barona
ielā, Uzvaras ielā un Lielajā ielā.
Savukārt 28. maijā satiksme būs
slēgta šādos ielu posmos: K.Barona
ielā no Uzvaras ielas līdz Pasta
ielai laikā no pulksten 6.30 līdz 17,
Lielajā ielā no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai laikā no pulksten 20
līdz 2, kā arī Pasta ielā no Dobeles
ielas līdz K.Barona ielai.

Viena no pasākumiem piesātinātākajām Pilsētas svētku dienām
būs sestdiena, 28. maijs, tādēļ šajā
dienā pilsēta saviem iedzīvotājiem
un viesiem nodrošinās iespēju bez
maksas apmeklēt Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeju, Ādolfa Alunāna memoriālo muzeju un Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torni. Savukārt, lai pilsētas iedzīvotājiem
nodrošinātu iespēju piedalīties
svētku pasākumos, SIA «Jelgavas
autobusu parks» 28. maijā sniegs
bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumus visos Jelgavas
pilsētas maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutos.
Jelgavas Pilsētas svētku laikā –
no 27. līdz 29. maijam – jelgavnieki
pie ēkām aicināti pacelt Latvijas
valsts vai Jelgavas pilsētas karogu.

Jau pašā spēles sākumā jelgavniekiem bija lieliska izdevība gūt
vārtus, taču tā netika izmantota.
Uzvaras vārtus pirmā puslaika
19. minūtē guva ukraiņu leģionārs
K.Siličs. Kaut arī atlikušajā laikā
vairāk uzbruka jūrmalnieki, rezultāts nemainījās, un FK «Jelgava»
izcīnīja jau trešo Latvijas kausa
trofeju pēc kārtas un ceturto kluba
pastāvēšanas vēsturē.
Komandas kapteinis Gints
Freimanis pēc spēles pateicās
visiem līdzjutējiem, kuri vienmēr
ir atbalstījuši un nav padevušies
pat sliktos brīžos. «Viņi vienmēr
ir tribīnēs – Jelgava ar to ir īpaša.
Jelgava raksta vēsturi, tā ir viena
no svarīgākajām lietām, Jelgavas

vārds paliks futbola vēsturē uz
visiem laikiem. Man ir gods pārstāvēt šo komandu. Šī spēle bija
viena maza daļiņa, ko varējām
dot līdzjutējiem un kluba vadībai.»
Jāpiebilst, ka savukārt Latvijas
Virslīgas turnīra tabulā jelgavnieki
šobrīd ar astoņās spēlēs izcīnītiem septiņiem punktiem atrodas
pirmspēdējā vietā un 17. maijā tika
pārtraukta sadarbība ar galveno
treneri Vitāliju Astafjevu. Komandu Latvijas kausa finālmačam
gatavoja treneris Dāvis Caune.
«Gribētos apsveikt Latvijas
futbolu, ka mums ir tāda spēle – fantastisks fināls, skatītāji,
emocijas, labs futbols. Trenera
maiņa šajā posmā nav ierasta, un
īsti nebija laika kaut ko sabojāt
vai arī brīnumainu izdomāt. Ļoti
ciešā saiknē strādājām ar Dmitriju
Kalašņikovu un Andreju Piedelu.
Trenera maiņa ir trieciens, bet
kauss dos pacēlumu Virslīgai un
Eirokausiem. Šobrīd esam apmierināti un uz atlikušo sezonas daļu
skatāmies pozitīvāk,» tā galvenā
trenera vietas izpildītājs D.Caune.
Nākamā spēle FK «Jelgava» būs
28. maijā Zemgales Olimpiskajā
centrā, kad Virslīgā būs jācīnās
pret «Riga FC» futbolistiem. Mača
sākums – pulksten 15.
Latvijas kausu saņem
FK «Jelgava» kapteinis
Gints Freimanis.

Foto: Raitis Supe
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«Gudrā pilsētā pats svarīgākais
ir cilvēks un viņa drošība»
 Kristīne Langenfelde

«Vai esat kādreiz noformulējuši paši sev – kas
man ir Jelgava? Pilsētas
svētki ir tas laiks, kad
īpaši piedomājam par
vērtībām, ko radām un
ieguldām savā pilsētā.
Saliekot kopā vairāk
nekā 60 tūkstošu Jelgavas iedzīvotāju labās domas un darbus,
rodas vesela straume,
kas pilsētai ļauj augt
un kļūt stiprākai. Mūsu
pienākums ir ielikt savu
artavu pilsētas dzīves
uzlabošanā, līdzdarboties pievienotās vērtības
radīšanā. Jo pievienotā
vērtība nav tikai ekonomisks rādītājs. Tas ir arī
rādītājs, kas izmērāms
sajūtās, iespējās un
prasmēs,» aicinot iesaistīties Jelgavas Pilsētas
svētkos un neaizmirst
par savu pilsētu arī ikdienas darbos, uzsver
Jelgavas mērs Andris
Rāviņš.
Sākoties Pilsētas svētkiem,
vakar Jelgavas mērs paldies teica
vairāk nekā 130 mūsu skolēniem,
kuri sasnieguši augstus rezultātus
mācību priekšmetu olimpiādēs,
starptautiskos konkursos un zinātnisko darbu konferencē, kā arī
viņu pedagogiem. Gudri, zinātkāri
skolēni ir ļoti nozīmīga daļa no
gudras pilsētas, tāpēc pašvaldība
ievieš arvien jaunas inovācijas
izglītības sistēmas pilnveidošanā.
Taču tehnoloģiju attīstīta izglītības
joma ir tikai viena no sfērām, kas
kopā rada viedo jeb gudro pilsētu,
un tā pasaulē kļūst arvien populārāka, jo dod iespēju efektīvāk
izmantot pašvaldību resursus,
radot labākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem. Jelgava šobrīd Eiropā
sava līmeņa pilsētu grupā ir novērtēta kā 6. viedākā pilsēta. Reti kurš
jelgavnieks, braucot vai ejot pa pilsētas ielām, mācoties bērnudārzā
vai skolā, dzīvojot nosiltinātā mājā
vai patērējot koģenerācijas stacijā
ražoto siltumu, aizdomājas, ka
tā ir daļa no mērķtiecīgi veidotas
gudras pilsētas. Jelgavas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš uzsver,
ka tādā pilsētā pats svarīgākais ir
iedzīvotājs un viņa drošība, tieši
tāpēc arī Jelgavā katrā no jomām,
ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tiek
domāts pirmām kārtām par to, lai
ieguvējs būtu jelgavnieks.
Kā pilsēta izjūt to, ka inovācijas izglītības jomā sāk dot
rezultātu?
Šogad visu Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klašu skolēnu vidējā
atzīme ir virs septiņām ballēm
– tas ir nebijis rādītājs mūsu pilsētā un apliecina mūsu pedagogu
darbu. Jā, izglītības standarts ir
valsts kompetence, taču Jelgavas
pašvaldība ar to nesamierinās,
papildus ieviešot arvien jaunas
inovācijas, un mēs redzam, ka tas
dod rezultātu. Pēdējos gados mūsu
skolēni izcīna godalgotas vietas
Eiropas dabaszinātņu olimpiādē,
un tie ir jaunieši, kuri papildus
skolai apmeklē pašvaldības izveidoto «Junioru universitāti», kur
pēc inovatīvas metodes apgūst
fiziku, ķīmiju un bioloģiju. «Junioru universitāte» ar pašvaldības
finansējumu darbojas jau piekto
gadu, un skolēnu sasniegumi ne

«Jelgavā katrā no jomām, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tiek domāts pirmām kārtām par to, lai ieguvējs būtu pilsētnieks,»
Foto: Ivars Veiliņš
uzsver Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
tikai mūsu valsts, bet pat Eiropas
līmenī apliecina tās efektivitāti. Šogad bērnudārzos sākusi darboties
interaktīva mācību programma
zinātnes pamatiemaņu apgūšanai,
un jau pirmajā gadā mūsu bērns ir
izcīnījis uzvaru starptautiskā šīs
programmas konkursā, pārspējot
desmit valstu dalībniekus. Un arī
šo interaktīvo mācību programmu
pirmsskolas izglītības iestādēs ievieš pašvaldība, jo mēs apzināmies,
ka Latvijas ekonomiskā izaugsme
lielā mērā ir atkarīga no inovāciju
attīstības un zinātnes atklājumiem, tāpēc mums ir svarīgi, lai
par zinātni ieinteresētu bērnus jau
agrā vecumā. 12 gadus vecs jelgavnieks pārspējis
pat vidusskolēnus programmēšanas konkursā,
un tie ir tikai
daži piemēri no
mūsu skolēnu
sasniegumiem.
Pavisam nesen Jelgava
saņēmusi uzaicinājumu pārstāvēt Latviju
Eiropas valstu
dabaszinātņu
skolotāju asociācijā, kas nozīmē, ka mūsu
pedagogiem pavērsies jaunas
iespējas pilnveidot sevi, iegūt
vērtīgus mācību
materiālus, iesaistīties apmācības programmās
kopā ar pieredzējušiem Eiropas
kolēģiem.
Ja ieguldījumi izglītībā ir mērķ
tiecīgi, tad ilgtermiņā ir arī rezultāti.

programmas «Miniphanomenta»
ieviešanu. Ik gadu uzņēmums
«PET Baltija» rīko īpašu pasākumu un sveic labākos pilsētas
skolēnus ķīmijā un bioloģijā.
Tāpat mums ir izveidojusies
lieliska sadarbība ar vairākiem
pilsētas uzņēmumiem, kas dod
iespēju mūsu profesionālo skolu
audzēkņiem apgūt darba vidē
balstītu arodu jeb duālo izglītību.
Un arī šī programma uzrāda labus
rezultātus – ikviens, kurš Jelgavas
Amatu vidusskolā ir apguvis CNC
darbgaldu operatora profesiju,
šobrīd ir nodarbināts savā nozarē.
Izņēmums esot viens audzēknis –
viņš šobrīd studē. Vispirms iegūt
profesiju un pēc
tam turpināt
studijas augstskolā ir laba izvēle. Starp citu,
LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultātes dekāns ir Jelgavas
tehnikuma absolvents.

«No vienas puses, «gudra pilsēta» ir jauns jēdziens, bet, no otras, – tie
ir konkrēti darbi, bez
kuriem šodien Jelgava
jau vairs nebūtu iedomājama tāda, kāda tā ir,
– jaunākās tehnoloģijas
ienāk ikvienā jomā. Ne
velti Jelgavu ar savu paveikto dalīties pieredzē
bija uzaicinājušas ANO
dalībvalstis.»

Pašvaldība izglītības kvalitātes uzlabošanā sadarbojas
arī ar Jelgavas uzņēmējiem.
Tas ir vēl viens nozīmīgs solis
jaunās paaudzes konkurētspējas
paaugstināšanā. Jau pieminētā
īpašā izglītības programma bērnudārzu audzēkņiem Jelgavā ieviesta
ar uzņēmuma «AKG Thermotechnik Lettland» sākotnēju atbalstu,
tāpat šis uzņēmums atbalstīja arī

Ja mēs sakām «gudrs
jelgavnieks»,
tad saprotam,
ko tas nozīmē,
bet jēdziens
«gudra pilsēta» daudziem
varētu būt
svešs.
Tieši tāpat kā
mēs inovācijas
ieviešam izglītības sistēmā, jaunākās tehnoloģijas ienāk arī citās
jomās. Vai jūs varat iedomāties,
ka vēl pirms desmit gadiem Jāņa
Čakstes bulvāra un Lielās ielas
krustojumu diennaktī šķērsoja
ap 10 000 automašīnu, bet šobrīd
– jau 40 000 mašīnu?! Ja pilsētā
ielu infrastruktūra būtu palikusi
nemainīga, tad šodien pie šādas
transporta plūsmas šo krustojumu
praktiski nebūtu iespējams šķērsot. Pieļauju, ka dažs autovadītājs,
stāvot pie sarkanās gaismas Pasta
un Lielās ielas krustojumā, pie
sevis dusmojas par ilgo gaidīšanu,
taču būtiski ir saprast, ka šodien
pilsētas viedā luksoforu vadības

sistēma ir izveidota tā, lai satiksme
būtu pēc iespējas raita un droša
visā pilsētā. Vai tas cilvēks, gaidot
pie sarkanās gaismas, aizdomājas
par to, cik cilvēku dzīvību izglābts?
Jaunās tehnoloģijas ir tās, kas
šobrīd diennakts režīmā ļauj sekot
līdzi satiksmes plūsmai pilsētā,
analizēt rādītājus un koordinēt
plūsmu pēc satiksmes intensitātes, kas būtiski uzlabo drošību uz
ielām. Jau iebraucot Jelgavā, cilvēks kļūst par šīs viedās sistēmas
dalībnieku. Jā, katrs no mums ir
redzams pilsētas videonovērošanas kamerās, bet arī tas ir darīts
tikai tāpēc, lai mēs savā pilsētā
varētu justies drošāk.
Jaunākās tehnoloģijas mūsdienās tiek pielietotas pat lietus
ūdeņu novadīšanā. Daudzi vēl labi
atceras spēcīgās lietavas, kas mēdza pārsteigt pilsētu, pamatīgi applūdinot ielas. Tagad, kad pilsētas
septiņas sūkņu stacijas darbojas
ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību,
strādājot ar situācijai atbilstošu
intensitāti, šāda ielu applūšana
vairs nav iespējama. Tūlīt, rekonstruējot Jelgavas Valsts ģimnāziju,
tiks uzstādīts vēl viens jauns
sūknis, un tas vēl vairāk uzlabos
situāciju, jo vieta pie ģimnāzijas ir
zemākā pilsētā. Un arī pavasara
plūdi mūs vairs nevar pārsteigt
nesagatavotus, jo pilsētā uz Liel
upes tilta ir uzstādīti ūdens līmeņa
mērītāji, kas nepārtrauktā režīmā
datus pārraida mūsu Pašvaldības
operatīvās informācijas centram,
kas uz izstrādātām interaktīvām
kartēm var sekot līdzi ūdens līmeņa kāpumam, modelēt applūšanas
draudus un nekavējoties rīkoties.
Tāpat, piemēram, Kalnciema
ceļā ielu apgaismojumu ierīkot
bija iespējams, pateicoties tieši
jaunajām tehnoloģijām, – daļā
pilsētas ielu apgaismojumu nomainot pret ekonomiskajām LED
lampām, līdzekļi tika ietaupīti, un,
nepalielinot resursus, pilsēta tika
pie vēl vienas apgaismotas ielas.
Šobrīd jau atsevišķās pilsētas ielās,
piemēram, Rīgas ielā, apgaismojuma sistēma ir tā modernizēta, ka
automātiski nakts laikā samazina
gaismas intensitāti, ekonomējot
pašvaldības līdzekļus.
Gudra pilsēta taupa enerģijas

resursus, un Jelgava to apliecina
arī ar savu siltuma ražotāju «Fortum Jelgava», kas pilsētā siltumu
nodrošina ar atjaunojamiem resursiem jeb koģenerācijas staciju.
Tāpat māju siltināšana ir daļa no
gudras pilsētas.
No vienas puses, tas ir jauns
jēdziens, bet, no otras, – saprotami
darbi, bez kuriem šodien Jelgava
jau vairs nebūtu iedomājama tāda,
kāda tā ir. Ne velti Jelgavu ar savu
paveikto dalīties pieredzē pirms
pāris mēnešiem bija uzaicinājušas
ANO dalībvalstis.
Šajā ES fondu plānošanas
periodā, kas ilgs līdz 2020.
gadam, ir iespējams piesaistīt
finansējumu jaunu rūpniecisko zonu sakārtošanai ar
nosacījumu, ka pretī ir jābūt
reāla uzņēmēja investīcijām
un jaunradītām darbavietām.
Un Jelgava to izmanto – jau
šobrīd mums ir reāls projekts par
aptuveni 20 hektāru plašas teritorijas sakārtošanu bijušā Būvmateriālu kombināta teritorijā depo
mikrorajonā, kur ir gatavs ienākt
loģistikas uzņēmums, kas vēlas
nodrošināt kravu pārvadājumus
pa Lielupi no Jelgavas uz Rīgu.
Līdz ar to pašvaldība no savas
puses sakārtos arī vairākas ielas
šajā mikrorajonā. Tāpat sadarbībā
ar Ozolnieku novada pašvaldību
esam vienojušies sakārtot infrastruktūru Rubeņu ceļā – šajā
ražošanas zonā jau šobrīd tiek nodrošināts darbs ap 800 cilvēkiem.
Vēl viens no būtiskiem pašvaldības darbiem tuvākajā laikā ir divu
vecpilsētas namu sakārtošana – ja
mēs šobrīd neizmantosim iespēju
piesaistīt Eiropas naudu Vecpilsētas ielas 2 un 14 sakārtošanai,
tad jau pēc pāris gadiem varēsim
tikai vecās fotogrāfijās atcerēties
šīs vēstures liecības. Pēc atjaunošanas šajos namos tiks ierīkots
Amatniecības centrs – publiski
pieejamas telpas, kur savas prasmes un arodu varēs pilnveidot un
nodot citiem Jelgavas amatnieki.
Līdz septembrim būs izpildīts
arī pašvaldības dotais solījums
Jelgavas 2. internātpamatskolas
audzēkņu vecākiem, jo skola iegūs
jaunuzbūvētu sporta zāli.

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs visvairāk
novērtējat Jelgavā?

Rasma,
pensionāre:
– Pilsētas
skaistumu!
Acis priecē
puķes, apstādījumi.
Arī gar Lielupi tagad viss ir
skaisti izbūvēts un sakopts.
Prieks skatīties, kā Jelgavā viss
tik strauji attīstās – top jaunas
būves, tiek iekārtotas atpūtas
vietas. Patīkami!
Anna, studente:
– Promenādi un Pasta
salu. Tās, manuprāt, ir lieliskas atpūtas
vietas. Lai gan Jelgavā ir intensīva
satiksme un cilvēku kustība,
patīkami, ka te var rast arī mieru
un pabūt tuvāk dabai. Jelgavā
dzīvoju tikai gadu, bet pat tik īsā
laikā tā man ir radījusi ļoti labu
iespaidu. Manuprāt, katrā pilsētā
ir svarīgs kāds stūrītis, kur pabūt
ar sevi, sakārtot domas vai mierīgā gaisotnē pavadīt laiku kopā
ar saviem mīļajiem, un Jelgavā
par to ir padomāts. Turklāt ir ierīkotas divas pludmales, ir iespēja
izbraukt ar katamarāniem.
Andris, strādā tirdzniecības jomā:
– To, ka pilsēta ir sakārtota. Dzīvoju
Jāņa Čakstes
bulvārī, un divu gadu laikā tur
daudz kas ir mainījies. Dažu
gadu laikā pilsēta kļuvusi ievērojami sakārtotāka. Kā piemēru
varu minēt stacijas apkārtni,
promenādi.
Dāvis, mācās Tehnoloģiju vidusskolā:
– Attīstību!
Prieks skatīties uz Mītavas tiltu un promenādi. Ir ierīkotas
arī peldvietas, noris daudz pasākumu jauniešiem, kas arī, protams, ir
patīkami, ņemot vērā, ka Jelgava
šogad ir jauniešu galvaspilsēta.
Manuprāt, pilsēta rūpējas par
jauniešiem – ir gan atbilstošas
aktivitātes, gan atpūtas vietas.
Nākotnē vēl vajadzētu vairāk ieguldīt jauniešu talantu attīstības
veicināšanā, tad būtu super.
Agnese, apzaļumotāja:
– Man patīk,
ka pilsēta ir
sakopta, ka
te ir daudz
apstādījumu, dekorācijas, kas tiek pielāgotas atbilstoši gadalaikam un
gaidāmajiem svētkiem. Patīk
arī, kā iekārtotas pilsētnieku
iemīļotas atpūtas vietas, piemēram, Uzvaras parks, Pasta sala.
Ir patīkami dzīvot skaistā pilsētā.
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Nākamsestdien –
11. Jelgavas velobrauciens
 Sintija Čepanone

4. jūnijā lieli un mazi,
pieredzējuši un iesācēji
riteņbraucēji individuāli vai kopā ar ģimeni,
draugiem, kolektīvu un,
galvenais, ar velosipēdu
aicināti piedalīties 11.
Jelgavas velobraucienā.
Velosipēdistu reģistrācija – no pulksten 10
Pasta salā, velobrauciena starts – pulksten
11. Pasākuma mērķis
ir veicināt Jelgavas velokustības attīstību un
popularizēt veselīgu
dzīvesveidu, kā arī informēt par velosipēdistu
drošas pārvietošanās
iespējām Jelgavas pilsētas ielās.
Nākamsestdien no pulksten
10 līdz 10.50 Pasta salā notiks
velobraucēju reģistrēšanās, lai
saņemtu dalībnieka numuru
un īpašu atzīmju lapiņu – uz tās
savācot astoņas kontrolpunktu atzīmes, varēs piedalīties loterijā un
galvenās balvas izlozē. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas
nodaļa riteņbraucējiem piedāvās
piedalīties dažādās interesantās
aktivitātēs.

ZIŅAS

Šovasar Lielupē –
jauni kuģīši

Velobrauciens startēs pulksten
11, lai izbrauktu goda apli pa
Jelgavu 10 kilometru garumā.
Maršruts: Pasta sala–Lielā iela–
Rīgas iela–Cukura iela–Pļavu iela–
Garozas iela–Aviācijas iela–Loka
maģistrāle–Kalnciema ceļš–Rīgas
iela–Lielā iela–Pasta sala.
Riteņbraucēju ātrums maršrutā
netiks vērtēts. Galvenais, lai visi
dalībnieki galamērķi sasniegtu
priecīgi, sveiki un veseli. Tiks
pievērsta uzmanība velobraucēju
drošībai, tāpēc lūgums neaizmirst
par velobraucējam atbilstošu ekipējumu, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
Finišā Pasta salā riteņbraucējus
sagaidīs dažādas aktivitātes. Reģistrētajiem brauciena dalībniekiem
būs iespēja savākt astoņas kontrolpunktu atzīmes un piedalīties
loterijā ar lielisku balvu fondu un
velobrauciena tradicionālo galveno
 Ilze Knusle-Jankevica
balvu – velosipēdu.
Lai uzkrātu spēkus atpakaļceJelgavā šosezon darbu
ļam, dalībnieki tiks cienāti ar zupu,
sācis jauns atpūtas kukuru gatavos Jelgavas Amatu
ģis – Lielupē un Driksā
vidusskolas jaunie pavāri.
šovasar pilsētniekus
Pasākumu organizē Sabiedrības
un viesus vizinās kuģis
integrācijas pārvalde un nodibi«Jūrmala», kurš iepriekš
nājums «Jelgava 21. gadsimtā»
pakalpojumus piedāvāar Jelgavas domes atbalstu. Veloja pa Daugavu Rīgā.
braucienā katru gadu piedalās ap
500 dalībnieku.
Izbaudīt braucienu ar «Jūrmalu» ikvienam bez maksas bija
iespēja vasaras tūrisma sezonas
atklāšanas pasākumā 14. maijā.
Lai gan laiks bija lietains, izbraunepieciešams mazāks siltumener- kumā piedalījās ap 90 cilvēku.
ģijas daudzums, lai ēku izžāvētu «Plānojam piedāvāt izbraukumus
un uzsildītu. Ieguvums ir arī tāds, visās nedēļas dienās, bet iespējams,
ka ēkā nevar veikt nesaskaņotu ka pirmdiena būs brīva – tas atkamājas iekšējās apkures sistēmas rīgs no pieprasījuma,» stāsta kuģa
ūdens iztukšošanu, kuras piepil- menedžere Natālija Boiko. Tiesa,
dīšana rada papildu izmaksas. lai kuģis, uz kura ir vairāk nekā
«Nereti iedzīvotāji vasaru izmanto, 100 vietu, dotos braucienā, jābūt
lai veiktu dzīvokļos remontu un vismaz desmit pieaugušiem panomainītu radiatorus. Bieži tas sažieriem. «Jūrmala» pasažierus
tiek darīts, nesaskaņojot ar mājas uzņem piestātnē Driksā un vizina
pārvaldnieku. Tādos gadījumos apmēram stundu. Dienā paredzēti
rudenī, sākoties apkures sezonai, seši reisi: pulksten 11, 13, 15, 17,
mums sistēma jāuzpilda no jau- 19 un 21. Maksa par braucienu
na,» skaidro uzņēmuma valdes pieaugušajiem ir 7 eiro, bērniem
priekšsēdētāja Aina Bataraga. no 10 līdz 15 gadiem – 5 eiro, bērViņa uzsver: lai netiktu izjaukts niem līdz 10 gadiem – bez maksas.
mājas siltumapgādes sistēmas «Lai dažādotu piedāvājumu, drīlīdzsvars, šādi darbi jāsaskaņo ar zumā uz kuģa ierīkosim dzērienu
apsaimniekotāju, turklāt informē- bāru, iespējams, piedāvāsim arī
jot par plānoto radiatoru lielumu dažādus tematiskus pasākumus
un daudzumu. Uzņēmumam ir uz kuģa,» norāda N.Boiko.
Neredzēta mūsu ūdeņos ir arī
zināmi piemēri, ka dzīvokļos radia«Bulta»,
kuras kapteine Dace Asne
tori uzstādīti pie visām sienām, un

Ir mājas, kas apkuri
neatslēdz visu gadu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lielākajā daļā pilsētas
centralizētā apkure jau
atslēgta, bet šobrīd apkuri nav lūgušas atslēgt
sešas daudzdzīvokļu
mājas un trīs individuālās mājas. Pagājušajā
vasarā bija vien pāris
māju, kas izmantoja automātiskā individuālā
siltumpunkta sniegto
iespēju ieslēgt siltumu
vēsākās dienās un naktīs visu gadu.
Centralizētās apkures sniedzēja
«Fortum Jelgava» pārstāve Guntra Matisa stāsta, ka automātiskais
individuālais siltumpunkts ļauj
iestatīt āra gaisa temperatūru, pie
kuras apkure ieslēdzas. «Protams,
siltā laikā apkure automātiski atslēdzas. Naktīs, kad temperatūra
noslīd zemāk, apkure šajās mājās
ieslēdzas, tiklīdz āra temperatūra
sasniedz iestatīto temperatūru.
Piemēram, ja tiek ieregulēta āra
gaisa temperatūra plus pieci grādi,
apkure ēkā automātiski ieslēgsies
tad, kad āra temperatūra sasniegs
piecus grādus. Ja temperatūra
paaugstināsies līdz plus sešiem
grādiem, apkure atkal automātiski izslēgsies,» darbības principu
skaidro uzņēmuma pārstāve.
Viņa piebilst, ka tas ne tikai
nodrošina iedzīvotājiem komfortu, bet arī neļauj ēkā veidoties
mitrumam, līdz ar to rudenī ir

tas neapšaubāmi ietekmē mājas
kopējās apkures sistēmas darbību.
Šādi individuālie siltumpunkti
ir gandrīz visās daudzdzīvokļu  Ilze Knusle-Jankevica
mājās, bet iedzīvotājiem saglabājies stereotips, ka apkures sezona
Šonedēļ Jelgavas pilsēsākas rudenī un beidzas pavasarī.
tas pašvaldība izsludi«Esam pārskatījuši mājas pieredzi,
nājusi konkursu, kurā
kas pirmā sāka izmantot šo iespēikviens iedzīvotājs var
ju, un izdevumi nav lieli. Pat ja vapieteikt sakoptākos
sarā apkure netiek ieslēgta, ūdens
pilsētvides objektus
cirkulācija sistēmā nodrošina to,
– sakoptāko privātmāka sistēma rudenī pirms apkures
jas teritoriju, zaļāko
sezonas ir kārtībā,» norāda uzņēdaudzdzīvokļu mājas
muma valdes priekšsēdētāja.
logu, lodžiju vai balkoLēmums par apkures neatslēgnu, sakārtotāko daudzšanu ir jāpieņem mājai pašai.
dzīvokļu namu pagal-

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 162 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu ir publicēti 19. maija numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 134 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Dzidra Lagzdiņa,
Kaija Grīnblate, Sandra Rubīne, Dzintars Žebrovskis, Juris Zīvers, Ervīns
Cēsnieks, Jānis Šmits, Jānis Krūmiņš, Lelde Štālmane, Benita Pļavniece,
Nadežda Pavlovska, Andris Dobrājs un Gunta Miroviča-Voitešonoka.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Raitis Supe
pērn interesentus vizināja ar «Nameisi». ««Nameisis» patika tiem,
kam interesē vēsture, bet «Bulta»
ir dinamiskāka,» stāsta D.Asne.
«Bulta» pasažierus uzņem no
otrdienas līdz svētdienai Driksas
piestātnē pie Studenta skulptūras, pirmais reiss ir pulksten 10,
nākamie – ik pēc pusotras stundas.
Maksa par stundu ilgo braucienu
ir 6 eiro pieaugušajiem, bērniem
līdz 12 gadiem – 3 eiro. Maksimālais vietu skaits uz klāja ir 20.
Jau zināma jelgavniekiem ir
«Frīda» (9 vietas), kas pasažierus
vizina nedēļas nogalēs – piektdienās no pulksten 18 līdz apmēram
23 un sestdienās un svētdienās
no pulksten 12 līdz 22. «Mans
piedāvājums ir ekskursija ar gidu,
kurš stāsta par Jelgavas vēsturi, kā
arī dažādus aizraujošus stāstus,»
norāda kapteinis Artis Jansons.
Kuģītis kursē no Mītavas tilta
pakājes. Maksa par pusstundas
braucienu ir 5 eiro pieaugušajiem,
3 eiro bērniem no 3 līdz 16 gadiem,
bērniem līdz 3 gadu vecumam –
bez maksas.
Tāpat var izbraukt ar kuģīti
«Mītava» (50 vietas), kas piestāj
Driksā pie Mītavas tilta. Maksa
par stundas braucienu ir 5 eiro,
bērniem no 6 līdz 12 gadiem – 2,5
eiro, bērniem līdz 6 gadu vecumam
– bez maksas. Citādākas sajūtas
varētu būt, vizinoties ar motorjahtu «Carpe Diem». Tās kapteinis
Edgars Korols teic – pluss ir tas,
ka braucot pasažieriem paveras

360 grādu panorāma. Pasažieri
tiek uzņemti Pasta salas piestātnē.
Motorjahta kursē katru dienu
apmēram no pulksten 10 – 11 līdz
vakaram, ja ir piemēroti laikapstākļi. Uz motorjahtas ir septiņas
vietas, un pasažieri tiek uzņemti
pēc «dzīvās rindas» principa. Var
vienoties arī par konkrētu laiku.
Maksa par pusstundas braucienu
pieaugušajiem ir 5 eiro, bērniem
no 7 līdz 14 gadiem – 3 eiro, bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas.
Kuģīšus iespējams noīrēt arī
dažādiem pasākumiem, grupu
braucieniem. Par šiem un citiem jautājumiem interesenti
aicināti sazināties ar kuģu pārstāvjiem pa tālruni: «Jūrmala»
– 29578329, «Frīda» – 29486086,
«Bulta» – 22069527, «Mītava»
– 29511527, 22422997, «Carpe
Diem» – 26434520.
«Jelgavā šajā sezonā ir pie
ejams plašs piedāvājums atpūtai
pie ūdens, tāpēc šovasar aicinām
ceļotājus to izbaudīt. Jelgavas
ūdeņos var doties izbraukumos ar
vairākiem kuģīšiem, pašiem aktīvi
atpūsties, izbraucot ar ūdensvelosipēdiem, SUP airu dēļiem
vai gūt nedaudz asākas izjūtas,
lidojot ar flaibordu virs Lielupes
un Driksas ūdeņiem. Pilsētā var
baudīt atpūtu kādā no Jelgavas
pludmalēm, tāpat arī atpūtu uz
ūdens piedāvā atpūtas un sporta
kompleksa «Rullītis» veikparks,»
uzsver Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Liene Strazdiņa.

Sākusies sakoptāko objektu pieteikšana

mu, sakoptāko valsts
vai pašvaldības iestādi,
ražošanas uzņēmumu
vai sabiedrisko objektu.
Objektus var pieteikt
līdz 13. jūnijam.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē, ka
objektus var pieteikt šādās nominācijās: «Zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai
balkona noformējums»; «Sakoptākā privātmājas teritorija»; «Sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms» (tiks vērtēts sētnieku
darbs); «Sakoptākā valsts vai

pašvaldības iestāde, ražošanas
uzņēmums vai sabiedriskais
objekts»; «Interesantākais žoga
risinājums».
Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni
63005558 vai e-pastu prese@
dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un tālruņa numurs.
Vērtējot konkursam pieteiktos
objektus, tiks ņemts vērā, kā tas
iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem,
objekta labiekārtojums – ierīkoto
apstādījumu, celiņu, laukumu,
ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu kompozīcija un izvēles
pamatotība, žoga caurskatāmība,
kā arī objekta uzturēšanas stāvoklis. Pēc konkursa komisijas
lēmuma konkursā var tikt vērtēti arī tie objekti, kuri atbilst
konkursa nosacījumiem, bet
nav pieteikti dalībai konkursā.
Tāpat žūrijas komisija var noteikt
papildu nominācijas vai izslēgt

kādu no tām, noteikt vairākus
uzvarētājus vienā nominācijā,
piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas atbilstoši noteiktajam
balvu fondam. Konkursā netiek
vērtēti iepriekšējo divu gadu
konkursa uzvarētāji.
Vērtēšanas komisiju vadīs
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods.
Komisijas sastāvā būs Būvvaldes
galvenā māksliniece Laura Vizbule, Būvvaldes pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins,
Būvvaldes arhitekte eksperte
Zeltīte Bīmane, pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un mediju attiecību
galvenā speciāliste Līga Klismeta
un pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Eva Kidere.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī viens
no objektu pieteicējiem – par
aktivitāti. Konkursa uzvarētāji
tiks apbalvoti pasākumā «Ielīgosim Jelgavā!», kas notiks 21.
jūnijā pulksten 18.40 Pastas salas
estrādē.
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Īsi
 Šogad konkursā «Energo
efektīvākā ēka Latvijā» kopumā
pieteiktas 33 ēkas, tostarp divas
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» pārvaldītās pērn
renovētās daudzdzīvokļu mājas
– Lielajā ielā 39 un Katoļu ielā 17.
Šīs mājas startē nominācijā «Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka
Latvijā», kurā ir vislielākā konkurence – tajā pieteiktas 28 ēkas, informē
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Evita
Urpena. «Šobrīd konkursa komisija
uzsākusi pieteikumu vērtēšanu,
tuvākajā laikā tiks uzsākta pieteikto
ēku apsekošana to atrašanās vietā.
Plānots, ka konkursa komisija darbu
beigs jūnija vidū, bet noslēguma
pasākums un konkursa laureātu
paziņošana paredzēta 16. jūnijā,»
tā viņa.
 Atskatoties uz piecos Borisa un
Ināras Teterevu fonda darbības gados paveikto, pasākumā «Ne adatai
kur nokrist» pagājušajā nedēļā
godināti labdarības un brīvprātīgā
darba veicēji. 12 organizācijām
un to aktīvākajiem dalībniekiem
teikts īpašs paldies, tostarp Jelgavas Pensionāru biedrībai un
tās valdes priekšsēdētājai Brigitai
Baškevicai par veikumu, veidojot
sapratni un radošu garu dažādu
paaudžu saskarsmē Jelgavas pilsētā,
kā arī projektu vadītājai Marijai
Kolnejai par veikumu ilggadējā darbā ar Jelgavas senioriem veselīga un
aktīva dzīvesveida popularizēšanā.
 Pilsētu atkal rotā dekorācijas
– aitiņas, eži un stārķi. Šogad
tās izvietotas trīs pilsētas vietās.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja
stāsta, ka aitiņas šovasar rotās Raiņa
parku, eži – Hercoga Jēkaba laukumu, savukārt stārķi – Uzvaras parku.
«Vēl divi dekoratīvie stārķi atrodas
pie Jelgavas slimnīcas, lai dzimtu
vairāk bērniņu,» piebilst viņa.
 Pagājušajā nedēļā Langervaldes mežā iestādīti jauni koki, bet
šovasar atpūtas vietu papildinās
arī studentu projektēti un veidoti
tiltiņi un citi no koka darināti vides objekti. Langervaldes mežā iestādīti 50 dižskābarži un 60 parastie
ozoli. Jāatgādina, ka Langervaldes
mežs tiek sakārtots projekta gaitā.
Mežā jau izkopts celiņu tīkls, kas
noklāts ar šķeldu, no meža izvākti
bīstamie koki, iztīrīti grāvji, kā arī
veikti citi labiekārtošanas darbi.
Kopējais pastaigu taku garums ir
4,5 kilometri. Vasarā mežā plānots
uzstādīt LLU topošo ainavu arhitektu projektētus un Meža fakultātes
studentu izgatavotus tiltiņus. To
prototipi jau ir izveidoti. Tāpat mežā
tiks izvietoti Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu prakses
laikā veidotie vides objekti no koka.
 Noslēdzoties «Zaļās jostas»
rīkotajam makulatūras vākšanas konkursam «Tīrai Latvijai!»,
pārstrādei nodotas 1185,4 tonnas
makulatūras. Makulatūras vākšanā
palīdzējuši arī jelgavnieki – astoņu
izglītības iestāžu audzēkņi no Jelgavas kopumā savāca 21,1 tonnu
makulatūras: bērnudārza «Pasaciņa» bērni pārstrādei nodeva 4450
kilogramus makulatūras (17,05
kilogrami uz vienu audzēkni), «Zīļuka» audzēkņi – 2000 kilogramus
makulatūras (16,667 kilogrami uz
audzēkni), «Pūčuka» bērni sagādāja
780 kilogramus makulatūras (8,667
kilogrami uz vienu audzēkni), «Rotaļas» audzēkņi – 2120 kilogramus
(8,379 kilogrami uz audzēkni),
«Lācīša» bērni – 670 kilogramus
(4,82 kilogrami uz vienu audzēkni),
Jelgavas 2. pamatskolas skolēni
pārstrādei nodeva 4990 kilogramus
makulatūras (7,338 kilogrami uz
vienu skolēnu), Jelgavas 4. vidusskolas skolēni – 5020 kilogramus
(4,74 kilogrami uz skolēnu), bet
Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņi
savāca 1100 kilogramus makulatūras (1,93 kilogrami uz skolēnu),
informē «Zaļās jostas» mārketinga
vadītāja Laima Kubliņa.

Sintija Čepanone
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AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Goda zīme un
Goda raksts – īpašs
pilsētas paldies
«Arī šodien es dotos
aizstāvēt savu valsti»
Goda raksts piešķirts Jurim Leitim, majoram militārajam pensionāram, par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un
ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju drošības nodrošināšanā.
«Kopš pensionējos, pagājis ilgs laiks,
tāpēc jo īpaši liels bija pārsteigums, ka,
piesakot pilsētas augstākajam apbalvojumam, cilvēki mani nav aizmirsuši, ka
pat pēc tik daudz gadiem novērtējuši
manu ieguldījumu Zemessardzes 52.
kājnieku bataljona dibināšanā, attīstībā, pilsētas drošībā un aizsardzībā.
Dienēt sāku 1991. gadā, kad dibinājās Zemessardze un mani uzaicināja
kļūt par štāba priekšnieku, un dienestā
pavadīju septiņus gadus. Neesmu jelgavnieks, taču tajā laikā Jelgavā biju
biežāk nekā savās mājās Līvbērzē. 90.
gadu sākums bija trauksmains laiks
– Krievijas armija vēl iekšā, augsts noziedzības līmenis, un neviens nezināja,
kas būs rīt. Pat rakstot dokumentus,
blakus bija automāts, mēs visi bijām
paaugstinātā kaujas gatavībā, lai nesavtīgi aizstāvētu savu valsti, iedzīvotājus. Vēlākos gados gan Zemessardzei
valstiski nepievērsa vajadzīgo uzmanību, iestājās atslābums, taču šobrīd
patriotisms atkal ir ņēmis virsroku,
zemessargu rindas aug. Ja vajadzētu,

arī šodien es dotos aizstāvēt savu valsti,
jo patriotisms manī ir iekšā visu laiku.
Šodien es esmu lepns par Jelgavu,
par to, kā pilsēta izaugusi un kļuvusi
par iedzīvotājiem drošu un stabilu
pilsētu. Es esmu optimists – ticu, ka
arī turpmāk viss būs labi, būs miers
un tas, kas pārdzīvots, vairs nekad
neatkārtosies.»

Goda zīme piešķirta Skaidrītei Kristiņai, valsts SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» ārstei psihiatrei, par
augstu profesionālo meistarību un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpē.
««Ģintermuižas» 6. nodaļa ir ļoti specifiska – tur ārstējas tikai veci cilvēki, un
es pret viņiem jūtu dziļu cieņu un pietāti.
Par smago mūžu, par nostrādātajiem
gadiem. Kad esmu darbā, pati neskaitos
– tad nav manu problēmu, jo svarīgākais
ir pacients. Es tiešām cenšos godprātīgi
darīt savu darbu – cik māku, tik strādāju
–, un darbā man nav bijusi doma sevi
pasaudzēt. Vienīgi šad tad iedomājos, ka
beidzot varētu tomēr aiziet pensijā, jo
pensijas gadi jau pāri...
Būdama viscaur jelgavniece, 13 gadus
uzreiz pēc institūta beigšanas pavadīju
Aizkrauklē, bet tad ģimenes apstākļu
dēļ atgriezos Jelgavā. Kopš 1985. gada
esmu uzticīga slimnīcai «Ģintermuiža».

Šo gadu laikā palīdzēts ļoti, ļoti daudziem
cilvēkiem, un tieši šī apziņa sniedz gandarījumu. Ja vēl kāds vecais cilvēks, kuru
esmu ārstējusi četrus piecus gadus, pēc
trim gadiem atgriežas, lai pateiktu paldies,
pastāstītu, ka dzīvo mājās un jūtas labi,
tad pavisam noteikti ir vērts strādāt.
Kur smeļos spēku? Ģimenē. Mans
spēks ir ģimene – vīrs, bērni un mazbērns
–, ar kuru joprojām kopā ceļojam un cenšamies turēties kopā.
Jāatzīst, piešķirtais pilsētas augstākais
apbalvojums man ir liels pārsteigums un
pagodinājums no manas pilsētas. Esmu
vienkāršs cilvēks un nemēdzu gremdēties filozofiskās pārdomās, cik piederīga
Jelgavai jūtos: šī pilsēta ir mana, un viss!»

«Viss, kas ir nost no atsvešinātības,
man ir simpātiski»
Goda raksts piešķirts Aivaram Eipuram, dzejniekam, publicistam un īsprozas autoram, par nopelniem un ieguldījumu kultūrā, izglītībā un sabiedriskajā darbībā Jelgavā.
«Piešķirtais apbalvojums man ir
ļoti nozīmīgs. Nozīmīgs tādēļ, ka pilsēta novērtē cilvēkus. Jelgava plaukst
un zeļ, šeit uzlabojas infrastruktūra,
apkalpošanas kultūra – tas viss liecina, ka cilvēku Jelgavā novērtē, un šeit
ir patīkami uzturēties.
Jelgavā neesmu iedzimtais – te
esmu kopš 1986. gada, tādēļ mana
pilsētas izjūta varbūt ir mazliet citāda
nekā tiem, kuri šeit dzimuši un skolā
gājuši. Kad sāku dzīvot Jelgavā, šī
pilsēta man vairāk patika ziemā – kad
bija kupenas, noslēpjot acīm netīkamo. Bet tagad man Jelgava patīk visos
gadalaikos.
Man ļoti patīk peldēt. Man ūdens ir

Goda raksts piešķirts Uldim Zuteram, māksliniekam dizaineram,
par ieguldījumu Jelgavas kultūrvēsturiskās ainavas iemūžināšanā un pilsētas vēsturiskā mantojuma popularizēšanā.
kas redzams pa manas darbnīcas logu,
teiksim, godalgotā glezna «Langervaldes
pavasaris» ir viens pret viens pa manu
logu noskatīta.
Runājot par maniem darbiem – kas
vairs tos var saskaitīt, taču, jāatzīst, pēdējos gados kļūstu ražīgāks, arī skaitliskā
izteiksmē – pārdesmit bildes gadā tiek uzmālētas. Varbūt gribu atgūt zaudēto? Es
taču esmu bijis baigais sliņķis: agrāk – ka
tikai noslaistīties, tagad – ka tikai pamālēt.
Cits manos gados varbūt jau ir sadedzis,
bet es tikai tagad atveros – ir ko gleznot!
Savukārt afišām un plakātiem, ko
radu muzejā, jau ir cita pieeja, jo katram
darbam ir konkrēts uzstādījums. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā strādāju kopš 1998. gada. Es, tā teikt,
esmu cilvēks cienījamos gados, un atskats
uz pagātni gluži kā jaunība liekas mīļāks.
Iepazīstoties ar Jelgavas vēsturi, jūtu, ka
tas ir mans laiks. Muzejā no tā daudz kas
izdzīvots un piedzīvots, mūžīgais jautājums, kā būtu, ja būtu… Ne tik spoži, pat
varbūt mazliet noplukuši cilvēciņi staigā,
un tomēr sirdij to veco Jelgavu gribētos
piedzīvot. To veco Jelgavu, šķiet, mīlu
vairāk.»

Šovakar, 26. maijā, svinīgā pasākumā kultūras namā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pieciem ar Jelgavu
cieši saistītiem cilvēkiem pasniegs mūsu pilsētas augstākos
apbalvojumus – «Goda zīme» un «Goda raksts». Pilsētas
svētku priekšvakarā tiks godināti cilvēki, kuri ar savām idejām un darbu veicinājuši Jelgavas izaugsmi, novērtējot viņu
ieguldījumu veselības aprūpē, kultūrā, izglītībā, vēsturiskā
mantojuma popularizēšanā, sabiedriskajā darbībā un pilsētas
iedzīvotāju drošībā.
Goda zīmi, kas ir pilsētas visaugstākais apbalvojums, šovakar
saņems slimnīcas «Ģintermuiža» ārste psihiatre Skaidrīte
Kristiņa, savukārt Goda rakstu – militārais pensionārs Juris
Leitis, «Ģintermuižas» Ambulatorā dienesta vadītājs Igors
Vasins, dzejnieks un publicists Aivars Eipurs un mākslinieks
Uldis Zuters.

«Šī pilsēta ir mana, un viss»

«Sirdij to veco Jelgavu
gribētos piedzīvot»
«Jelgavā esmu iegātnis, bet tas notika
sen – 1965. gadā, un tagad šī ir mana pilsēta. Tēva mājas nu ir bērnības atmiņas, bet
īsteni mājās es jūtos tikai Jelgavā – mana
pilsēta ir manas mājas. Tas savā ziņā ir
paradokss, jo pilsēta – urbānā vide – kā
bijušajam lauku bērnam nav mans. Mežs,
pļava, jūra – lūk, tas ir mans. Es arī dzīvoju
pilsētas nomalē – pie paša Langervaldes
parka. Tā ir mana vieta, tur tapuši mani
labākie darbi – daudzos attēlots skats,

Ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

svarīgs kā zivij, un viena no manām
mīļākajām vietām pilsētā ir pie Liel
upes, pārejot pāri tiltiem. Jāatzīst,
man bija pārdomas par Pasta salu,
kad to sāka būvēt, taču tagad esmu
sācis iet arī uz pludmali tur.
Otra mana mīļākā vieta Jelgavā ir
kafejnīca «Silva» – kopš šeit ir «Silva»,
pilsēta man patīk labāk, jo radošam
cilvēkam – vismaz man – vajag savu
kafejnīcu. Pat ja tajā neraksta. Attiecības, sarunas, viss, kas ir mazliet
nost no atsvešinātības, interneta,
man ir simpātiski. Un man patīk
cilvēkam piezvanīt vienkārši tāpat –
piezvanīt, kad neko nevajag, piezvanīt
tāpat vien…»

«Pacientu pateiktie paldies paliek slimnīcas sienās»
Goda raksts piešķirts Igoram Vasinam, valsts SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» Ambulatorā dienesta
vadītājam, par nesavtīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Jelgavas pilsētā.

«Redz, kā sanāk – mēs jau bijām
pieraduši pie tā, ka psihiatrus neviens
skaļi nemēdz slavēt un pacientu pateiktie
paldies paliek tepat, slimnīcas sienās,
taču šajā reizē psihiatrija, ja tā var teikt,
ir topā, jo arī manai kolēģei Skaidrītei
Kristiņai piešķirts pilsētas augstākais
apbalvojums. Jūtos pagodināts, ka mūsu
ieguldījums novērtēts ne tikai pacientu
ģimeņu un kolēģu vidū, bet arī visas
pilsētas mērogā.
Par psihiatru esmu nostrādājis jau 31
gadu, tostarp pēdējie 19 pavadīti tieši
slimnīcā «Ģintermuiža», bet no tiem
desmit – Ambulatorā dienesta vadītāja
amatā. Būtiski, ka šo gadu laikā man ne
reizi nav bijusi vēlme meklēt darbu vai
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Ivars Veiliņš jaunas iespējas citur – es augstu vērtēju

šīs slimnīcas vidi, kopējo gaisotni, kas
valda slimnīcā, kolēģu profesionalitāti un
šeit nodrošinātās attīstības iespējas. Te ir
patīkami strādāt, turklāt ambulatorajā
darbā ir lielas pašrealizācijas iespējas
– ļoti daudz kas ir atkarīgs no mums
pašiem, no mūsu iniciatīvas. Jāatzīst,
ka arī Jelgavā kopumā ir prieks strādāt
– mums izveidojusies ļoti laba sadarbība
ar pašvaldības un valsts institūcijām, ar
ģimenes ārstiem. Tas, ka var paļauties uz
profesionāliem kolēģiem, ir ļoti būtiski
ikdienas darbā. Es zinu, ka apbalvojumam mani pieteica nodaļas kolēģi, un
man tas ir liels gods, augsts mana darba
novērtējums.
Es jūtos piederīgs pilsētai un, ceru,
esmu tai noderīgs.»

Ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Sveic aprīļa labākos

Sveikti sportisti par panākumiem aprīlī.
JLSS audzēkne Diāna Ņikitina izcīnīja 10.
vietu pasaules junioru čempionātā daiļslidošanā (treneris Romāns Panteļejevs),
BJSS audzēknei Milēnai Rinkevičai – 2.
vieta Eiropas čempionātā sambo jauniešiem (treneris Kims Usačevs), «Milona»
cīkstonim Albertam Jurčenko – 7. vieta
Eiropas čempionātā brīvajā cīņā U-23
grupā un olimpisko spēļu atlases sacensībās (treneris Vladimirs Smirnovs), Jana
Jansone un Renārs Dronga no «Apolona» kļuva par Latvijas čempioniem
svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu
(treneris Edmunds Jansons), savukārt
JSPS audzēknis Jevgeņijs Boicovs izcīnīja
piecas zelta medaļas 69. Latvijas sporta
spēlēs (trenere Astra Ozoliņa).

Grīnfelds uzlabo pozīciju
Eiropas triāla čempionāta
kopvērtējumā

Francijā noslēdzies Eiropas triāla čempionāta
otrais un trešais posms,
kuros startēja Agarska
triāla kluba braucējs
Andris Grīnfelds. 21.
maijā aizvadīts otrais
posms, kurā jelgavnieks pieļāva vairākas
kļūdas un ierindojās 13. vietā. Dienu vēlāk
Andrim gāja krietni labāk – uzrādīts 6.
labākais rezultāts, kas pēc trim aizvadītajiem Eiropas triāla čempionāta posmiem
mūsu braucēju kopvērtējumā ierindo 8.
vietā. 2016. gada Eiropas čempionāts
notiks sešos posmos. Atlikušie trīs posmi
norisināsies Čehijā un Vācijā.
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SPORTS
Ļevikins – pieckārtējs
Latvijas čempions boulingā

Jelgavas boulinga
kluba «A-Z Boulings» pārstāvis
Artūrs Ļevikins uzvarēja Latvijas XIX
boulinga meistarsacīkstēs un kļuva
par pieckārtēju valsts čempionu. Kopumā
sacensībās piedalījās septiņas sievietes
un 41 vīrietis. Jelgavu pārstāvēja desmit
sportisti, taču finālā spēja iekļūt tikai divi.
A.Ļevikins pārstāvēs mūsu valsti Eiropas
čempionu kausā, kas norisināsies oktobrī
Čehijā. Jelgavnieks šādās sacensībās
piedalīsies jau piekto reizi – augstākais
sasniegums izcīnīts 2009. gadā, kad
izdevās iegūt 3. vietu.

Jelgavas ielu basketbols –
četros posmos

Šovasar Jelgavas ielu basketbola čempionāts notiks četros posmos, informē
Jelgavas Sporta servisa centra metodiķis
Valdis Ilmers. Sacensības plānotas četrās
dažādās grupās: meitenes līdz 15 gadu
vecumam; jaunietes un sievietes no 16
gadu vecuma; jaunieši un vīrieši no 16
gadu vecuma un zēni līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot). Komandā ir atļauts
pieteikt četrus spēlētājus. Komandu
pieteikšanās notiek sacensību norises
vietā pirms katra posma. Pirmais posms
plānots 29. maijā pulksten 12 Pasta salā,
otrais – 29. jūnijā pulksten 18 pie Sporta
halles, trešais – 27. jūlijā pulksten 18 pie
Sporta halles, bet ceturtais – 27. augustā
pulksten 12 Pasta salā.

Jelgavnieces izcīna sudrabu
Eiropas Jaunatnes basketbola līgā
 Ģirts Pommers

Nedēļas nogalē Jelgavā
aizvadītas Latvijas 4. olimpiādes kvalifikācijas sacensības volejbolā. Jelgavas pilsētas komandas ļoti
pārliecinoši startēja gan
vīriešu, gan sieviešu konkurencē un kopā izcīnīja astoņas uzvaras, kvalificējoties
olimpiādes finālturnīram,
kas no 1. līdz 3. jūlijam
notiks Valmierā.
Vīriešu kvalifikācijas sacensības
Zemgales zonā notika Zemgales
Olimpiskajā centrā. Jelgavas komandas kodolu veido «Biolars/Jelgava»
komandas spēlētāji, kā arī Somijas
klubā «Kokkolan Tiikerit» spēlējošais
Romāns Saušs. Turnīra pirmajā dienā
Jurija Doveikus trenētie jelgavnieki

Aicinu pieteikties angļu valodas skolotāju
pusslodzes darbam vasaras kursu vadīšanai
jūlijā un augustā. CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@
inbox.lv. T.26456942 (Sanita Cvetkova).
Privātā PII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511)
aicina kolektīvam pievienoties jauku, aktīvu
un radošu pirmsskolas izglītības skolotāju.
Zvanīt vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.
SIA «TF Construction» (reģ.Nr.43603074488)
aicina darbā garinātājzāģu operatorus(-es),
maiņas meistarus(-es) un ceha strādniekus(-ces). CV sūtīt pa e-pastu timeber.frame.
panel@gmail.com līdz 10. jūnijam.
Meklējam cilvēku, kas varētu uzkopt (ģenerāltīrīšana) ap 500 m² plašu māju. Vēlamas minimālas angļu vai vācu valodas
zināšanas. T.25970219 (Sintija Gribule).

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.22457317.
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas A, B, C, E, F
vadītāja apliecība. T.29682212.

Pērk
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9. T.22182220
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas iela 57a. T.29718434

Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Automašīnu Passat. T.28877553.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Dažādi
Harija Zelča trenētās jelgavnieces Eiropas Jaunatnes basketbola līgas U-19 meiteņu grupā izcīnīja sudraba Vajadzīgs meistars dzīvokļa remontam.
medaļas. Lielisku sniegumu finālturnīrā demonstrēja Janeta Rozentāle (Nr.9), kas spēlē pret valmierietēm T.26974284.
Foto: Raitis Supe Pļaujam zāli. Griežam un formējam dzīvizcēlās ar 20 gūtiem punktiem un 20 atlecošām bumbām.
ka H.Zelča trenētajām meitenēm
būs divas reizes jāspēlē pret Zviedrijas vienību BG «Lulea». Pirmajā
mačā tika piedzīvots zaudējums ar
rezultātu 38:50, bet sacensību finālā
jelgavnieces ar spēcīgajām zviedrietēm
spēja līdzvērtīgi cīnīties līdz pat trešās
ceturtdaļas beigām, mačā piedzīvojot
zaudējumu ar rezultātu 41:54.
«Izdarījām visu, ko varējām. Pirmajā spēlē komanda tiešām nospēlēja ļoti labi un izdevās pārliecinoši
uzvarēt valmierietes. Sīvā cīņā uzvarējām fiziski spēcīgās somietes,
bet pret Zviedrijas komandu mums
spēka pietrūka tikai pēdējām desmit

Volejbola atlases sacensībās
uzvar gan dāmas, gan kungi
 Ģirts Pommers

Piedāvā darbu

Dzintara izstrādājumus, porcelāna
figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus.
Raiņa iela 23. T.26652388.

No 20. līdz 22. maijam Jelgavas Sporta hallē notika
Eiropas Jaunatnes basketbola līgas U-19 vecuma
meiteņu finālturnīrs, kurā
Harija Zelča trenētās Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas basketbolistes izcīnīja sudraba medaļas, finālā atzīstot Zviedrijas
BG «Lulea» vienības pārākumu – 41:54. Jāpiebilst,
ka finālturnīra simboliskajā
labāko spēlētāju piecniekā
iekļuva divas jelgavnieces –
Janeta Rozentāle un Diāna
Dude.
Eiropas Jaunatnes basketbola līgas
U-19 (1997. – 1996. dzimšanas gads)
meiteņu grupā cīņu par godalgām
pamatturnīrā uzsāka sešas komandas:
basketbola skola «Rīdzene», Somijas
klubs «Helmi Basket», Zviedrijas BG
«Lulea», Nīderlandes FSG «Yellow
Blizzards», «Valmieras BSS» un jelgavnieces – «Jelgava SS». Finālturnīrā, kas norisinājās Jelgavā, piedalījās
trīs spēcīgākās pamatturnīra vienības
un Valmieras meitenes – viņas sacensībās aizstāja «Rīdzenes» basketbolistes, kuras nespēja nokomplektēt
komandu, jo vairākas spēlētājas aizņemtas Latvijas junioru izlasē.
Finālturnīrā mūsu meitenes aizvadīja četras spēles. 20. maijā jelgavnieces uzvarēja Latvijas 2. spēcīgāko
komandu no Valmieras (66:33), dienu
vēlāk pieveikta Somijas komanda
«Helmi Basket» (57:54). Pēc izcīnītiem
diviem panākumiem kļuva skaidrs,
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trīs setos apspēlēja Bauskas (25:23,
25:15, 25:20) un Vecumnieku (25:14,
25:17, 25:19) volejbolistus. Izšķirošajā
cīņā mūsu komandas pretinieki bija
Ozolnieku novada sportisti, kurus arī
izdevās uzvarēt trīs setu spēlē – 25:11,
25:17, 25:18. Finālturnīrā mūsējo
pretinieki būs Daugavpils, Kuldīgas
novada un Rīgas komanda.
Dāmu kvalifikācijas sacensības
risinājās Jelgavas Sporta hallē, un
pilsētas komandu pārstāvēja valsts
spēcīgākās komandas «Jelgava/LU»
spēlētājas galvenā trenera Jāņa Leiša
vadībā. Jelgavnieces atlases turnīra
divās dienās svinēja piecas uzvaras
tikpat spēlēs, visa turnīra laikā vienīgo setu zaudējot pret Rīgu. Trīs
setos apspēlētas Kandavas, Kuldīgas,
Bauskas un Liepājas volejbolistes. Jāpiebilst, ka finālturnīram kvalificējās
arī Babītes novada, Limbažu novada
un Rīgas komanda.

minūtēm. Pretiniecēm bija fiziskais
pārsvars, viņas arī bija vecākas un
pieredzējušākas. 26. maijā aizvadīsim
pēdējo treniņu, un tad meitenēm būs
brīvdienas. Treniņus plānojam atsākt
24. jūlijā, kad tiks aizvadīta nometne
Pāvilostā,» pēc izcīnītajām sudraba
medaļām saka komandas galvenais
treneris H.Zelčs, kuram meitenes
sagatavot palīdzēja no Igaunijas kluba
«Valka/Valga» atbrīvotais basketbola
speciālists Varis Krūmiņš.
Par sudraba medaļniecēm kļuva
J.Rozentāle, D.Dude, Sindija Smirnova,
Katrīna Kārkle, Santa Briede, Anete
Stūrmane, Laura Kārkle, Ance Ozola,

Kintija Hofmane, Līva Kokorēviča,
Ronda Ozoliņa un Katrīna Antonova.
Jāpiebilst, ka Latvijas Basketbola
savienības publicētajā U-17 meiteņu
izlases kandidātu sarakstā dalībai
pasaules čempionātā, kas no 22. jūnija
līdz 2. jūlijam notiks Spānijas pilsētā
Saragosā, šobrīd iekļautas četras
jelgavnieces: S.Smirnova, D.Dude,
K.Kārkle un J.Rozentāle.
Eiropas Jaunatnes basketbola līga
ir dibināta 1998. gadā, un šobrīd to
var uzskatīt par vienu no kontinenta
spēcīgākajām jauniešu basketbola
līgām. Šobrīd tajā piedalās basketbola
komandas no 26 valstīm.

Jelgavā notiks starptautiskas
sacensības stājhokejā
 Ģirts Pommers

No 26. līdz 29. maijam
Jelgavas Ledus hallē būs
starptautiskas sacensības
stājhokejā. Tajās piedalīsies
divas Latvijas komandas,
Krievijas izlase un pasaules
apvienotā komanda. Kā informē sacensību organizators Latvijas Paralimpiskās
komitejas projektu menedžeris Andris Ulmanis,
sākotnēji bija plānots, ka
turnīrā Jelgavā piedalīsies
arī ASV, Kanādas un Somijas izlases, taču neilgi pirms
tā saņemts atteikums.
«Pēdējā laikā Starptautiskā ledus
stājhokeja federācija vairs nav tik
aktīva un pilnvērtīgi nepilda savas
funkcijas. Visticamāk, šajā institūcijā
būs reorganizācija. Diemžēl vairākas
vadošās pasaules stājhokeja izlases

mums atteica, tādēļ nevaram pretendēt uz pasaules čempionāta statusu,»
piebilst A.Ulmanis.
Zināms, ka četru komandu turnīrā
piedalīsies divas Latvijas komandas,
Krievijas izlase un pasaules apvienotā
komanda. Sacensību formāts paredz
viena apļa turnīru, pēc kura pirmo
divu vietu ieguvēji tiksies spēlē par
1. vietu, bet pārējās divas cīnīsies
par bronzu.

Sacensību kalendārs
26. maijs
• Plkst.16 Latvija 1 – Latvija 2
• Plkst.17.45 turnīra atklāšanas ceremonija
• Plkst.18 pasaules apvienotā izlase – Krievijas izlase
27. maijs
• Plkst.16 Latvija 2 – Krievijas izlase
• Plkst.18 Latvija 1 – pasaules apvienotā izlase
28. maijs
• Plkst.14 Latvija 2 – pasaules apvienotā izlase
• Plkst.17 Latvija 1 – Krievijas izlase
29. maijs
• Plkst.11 spēle par bronzas medaļām
• Plkst.14 spēle par zelta medaļām

žogus. T.28268088.

Zemes frēzēšana. T.26041297.
Celtniecības darbi, demontāždarbi. T.25977734.
Juridiskie pakalpojumi: prasības par laulības
šķiršanu, uzturlīdzekļiem, maksātnespēju, darba samaksu, uzņēmumu juridiskā apkalpošana.
RAF dzīv.masīvs, Rīgas iela 53a. T.26406466.
Pļauju zāli. T.25994203.
Skursteņu, krāšņu, sildmūrīšu tīrīšana,
mūrēšana, remonts. T.27073304.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz iesniegt tiesā
prasību – uzturlīdzekļi; likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro. Raiņa 14. T.29179847
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
STAŅISLAVS POGUMIRSKIS (1930. g.)
ANATOLIJS BURCEVS (1931. g.)
IRENA PROKLOVA (1932. g.)
HARALDS BRIEDIS (1941. g.)
ŅINA MIHEJEVA (1917. g.)
ŅINA MIHAILOVA (1943. g.)
ŅINA MARKOVA (1923. g.)
BIRUTA NOVICKA (1929. g.)
TATJANA PUDOVA (1924. g.).
Izvadīšana 26.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
OLAFS LIVDĀNS (1965. g.).
Izvadīšana 26.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
AINA AIZPURIETE (1926. g.).
Izvadīšana 26.05. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
TĀLIVALDIS PURĪTIS (1921. g.).
Izvadīšana 27.05. plkst.15 Meža kapsētā.
ANTONS LOČS (1942. g.).
Izvadīšana 28.05. plkst.12 Baložu kapsētā.
IMANTS BRĪDĀGS (1929. g.).
Izvadīšana 28.05. plkst.14 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2233.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 92.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ketija Forde. Mīla Ņujorkā». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 83. un 84.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 91.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2233.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi».* 2.daļa.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.45 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 81. un 82.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
11.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «LBL finālspēle».*
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.05 «Pārmantotās tradīcijas. Jaunkaledonija».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.05 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 9.sērija.
21.00 «Mona un viņas bērns». Vācijas drāma. 2014.g.
22.40 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.25 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.20 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 35.sērija.
23.30 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 34.sērija.
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Sofijas Greisas un Rozijas karaliskais piedzīvojums».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2014.g.
10.55 «Gatavo 3».
11.30 «Māmiņu klubs».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 13.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». ASV realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 20.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». TV šovs. 2016.g. 9.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.50 «Jāvārds kāzu kleitai 2». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
2.15 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 5.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 31. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2234.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 93.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Rozamunde Pilčere. Atslēga uz sirdi». Melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.

14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 85. un 86.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 92.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2234.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Sagrautā bērnība». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Dāmu mīlulis». Romantiska drāma. 2012.g.
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Amerika no putna lidojuma: Pārsteidzošie galamērķi».
Dokumentāla filma.
8.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 83. un 84.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «LBL finālspēle».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.30 «LBL finālspēle».
21.45 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 10.sērija.
22.40 «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».*
23.40 «Selfridžs 4». Seriāls. 9.sērija.
0.35 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 9.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 61.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 132.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Ja ne tu». Vācijas romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 108.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Pavasaris iesācējiem». Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
1.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 15.sērija.
1.40 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
2.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 61.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Vienības mamma». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
11.05 «Bulta 2». Seriāls. 16.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 14.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 13. un 14.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». ASV realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 5.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 21.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 20.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 4». ASV Seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.05 «Papucīši». Seriāls. 8. un 9.sērija.
1.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.55 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 6.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 1. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2235.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 94.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Personība. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 87. un 88.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 93.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2235.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

TV PROGRAMMA
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 85. un 86.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 10.sērija.
12.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.10 «LBL finālspēle».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 11.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 11. un 12.sērija.
22.05 «Pārmantotās tradīcijas. Jaunkaledonija». Dok.filma. 4.sērija.
23.05 «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».*
0.05 «100 g kultūras. Personība».*
0.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 62.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 133.sērija.
11.45 «Pavasaris iesācējiem». Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 11.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «NCIS: Losandželosa 2».
ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nonstop: Tiešais reiss».
ASV, Lielbritānijas un Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.15 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Nikita 4». Seriāls. 2.sērija.
2.05 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
11.10 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 20.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 15.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 15. un 16.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 6.sērija.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Vecāku uzraudzībā». ASV komēdija. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 2.sērija.
0.35 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.30 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 7.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2236.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 95.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 89. un 90.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 94.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2236.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.20 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Sagrautā bērnība». Dokumentāla filma.
1.40 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 87. un 88.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 11.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dok.filmu cikls. 11. un 12.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).

Ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
20.05 «ĢMO – trauksme pasaulei?» Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
22.55 «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».
23.55 «Sporta studija».*
0.40 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 63.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 134.sērija.
11.40 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 110.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.50 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 20.sērija.
1.30 «Dzīvīte».
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
5.50 «Kāsla metode 5». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Lesija». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
11.05 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 204. un 205.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 16.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 17. un 18.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 7.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 22.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
22.00 «Kolibri efekts». Lielbritānijas, ASV spraiga sižeta drāma.
0.05 «Kinomānija».
0.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.45 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
2.30 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 8.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 3. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 96.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 3.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties».
Austrālijas seriāls. 91. un 92.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 95.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Motociklu vasara».
Rīgas kinostudijas melodrāma. 1975.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «Skutelis ir studijā».*
23.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.35 «Cienījamā sieviete».
Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
1.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 3.sērija.
2.25 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 7.sērija.
4.05 «Sporta studija».*
4.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 89. un 90.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* A.Smeltere.
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
19.40 «Aculiecinieks».*
20.00 «Kailā terakotas armija». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Operas kaislības».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Vāgnera klans». Austrijas vēsturiska drāma. 2013.g.
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
2.00 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 11. un 12.sērija.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 64.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 135.sērija.
11.45 «Uta Danella. Mūsu mīlestības noslēpums». Melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 13.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 5.sērija.
22.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
1.45 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 64.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Vecāku uzraudzībā». ASV komēdija. 2012.g.
11.05 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 9.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 17.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.10 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 19. un 20.sērija.
15.25 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 7.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 23.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Zvēri nāk». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
22.55 «Jandāliņš gaisā». ASV komēdija. 2004.g.
0.30 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.30 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 8.–10.sērija.
2.45 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 4. jūnijs
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Rūķītis Nilss Karlsons». Filma bērniem (ar subt.). 1990.g.
11.55 «Dardarija».*
12.25 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
12.40 «Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai
veltīts koncerts «Mūsu balsis brīvībai»».*
14.50 ««Musica Serena». Komponists Pēteris Vasks».
LTV dokumentāla filma.
15.55 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
17.00 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls.
2013.g. 1.sērija.
22.25 «Mana dziesma».*
23.50 «Vāgnera klans». Austrijas vēsturiska drāma. 2013.g.
1.55 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
4.05 «Dziesmu svētki 2008. Deju koncertuzvedums
«No sirsniņas sirsniņā»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 10.sērija.
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Province».* (ar subt.).
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.50 «Aculiecinieks».*
11.05 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
11.55 «Šefpavārs līdzņemšanai. Īpašā Pateicības dienas sērija».
12.45 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
13.15 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
14.15 «Kailā terakotas armija». Dokumentāla filma (ar subt.).
15.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
16.00 «Sporta leģenda».* Uļjana Semjonova.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
18.25 TV PIRMIZRĀDE. «Pasaules sporta balva «Laureus 2016». Berlīne».
20.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
21.10 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
22.10 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.55 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
1.35 «ĢMO – trauksme pasaulei?» Dokumentāla filma.
2.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 ««Latvia Open 2014»». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
4.59 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 12.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 3.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Svešās kāzas». Kanādas komēdija. 2004.g.
11.55 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
14.30 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 9.–11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

Ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs
18.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 11.sērija. Turpinājums.
18.10 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 2014.g. 6. un 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Mans bērns var!?» TV šovs.
22.10 «Pēkšņi stāvoklī». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
0.45 «Iesācēji». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
2.20 «Meitene, kas spēlējās ar uguni». Trilleris. 2009.g. 2.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 204. un 205.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 1. un 2.sērija.
13.15 «Neprātīgi iemīlējies: Mūzikls». ASV muzikāla komēdija. 2013.g.
15.05 «Bibliotekāri». ASV piedzīvojumu seriāls. 1. un 2.sērija.
17.10 «Zvēri nāk». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Šreks: Ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku».
ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.35 «Dullais Boufingers». ASV komēdija. 1999.g.
1.35 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 7.sērija.
2.00 «Bibliotekāri». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 1.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 5. jūnijs
LTV1
5.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Itālija, mana mīla».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 10.sērija.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Marta dejo».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas
svētku koncerts».
23.55 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.50 «Nāve paradīzē». seriāls. 1.sērija.
1.50 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
4.00 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».*
1.pusfināls.

Biedrība «Centrs «Elizabete»» (reģ.Nr.50008032881)

piedāvā darbu audzinātājai(-am)
bērnu aprūpes centrā.

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

TV PROGRAMMA

LTV7
5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai. Īpašā Pateicības dienas sērija».
11.50 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
12.20 «Rūķītis Nilss Karlsons». Filma bērniem (ar subt.). 1990.g.
13.40 «Kas te? Es te!»*
14.10 «Inga Lindstrēma. Gripsholmas noslēpums».
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2013.g.
15.50 «Tās tik ir operas! Operas kaislības». Dokumentālu filmu cikls.
16.50 «Mana koka stāsts». Dokumentāla spēlfilma.
18.20 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
19.25 «Āfrikas safari». Dokumentāla filma.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 10.sērija.
22.00 «Berlīne: Sašķeltās pilsētas hronika». Dok.filma (ar subt.).
23.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
0.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.55 «Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g».*
4.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 2014.g. 6. un 7.sērija.
12.30 «Mans bērns var!?» TV šovs.
13.30 «Meita tēva vietā». Krievijas kriminālmelodrāma. 2015.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 35. un 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Izdzīvotāji 30».
ASV realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tā bildināt nedrīkst».
ASV ģimenes filma. 2015.g.
23.50 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
0.40 «Čārlijam Kantrimenam ir jāmirst». Romantiska komēdija. 2013.g.
2.15 «Uta Danella. Mūsu mīlestības noslēpums». Melodrāma. 2008.g.
3.40 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 9». Seriāls. 206. un 207.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.00 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.

7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 3. un 4.sērija.
13.20 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku». ASV piedzīvojumu filma.
15.30 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.05 «Šreks: Ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nakts muzejā 2». ASV komēdija. 2009.g.
22.05 «Velnišķīgais lidojums». Spraiga sižeta trilleris. 2007.g.
0.10 «Vēja valoda». ASV kara drāma. 2001.g.
2.45 «Jandāliņš gaisā». ASV komēdija. 2004.g.
4.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 4.sērija.

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486)
aicina darbā

VECĀKO IELU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERI.
Galvenie pienākumi:
• organizēt darbus:
P Jelgavas pilsētas transporta būvju ikdienas
un periodiskai uzturēšanai,
P ielu un ietvju mehanizētai tīrīšanai,
P esošo ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
ikdienas uzturēšanai,
P ielu un ietvju uzturēšanai ziemas periodā;
• izstrādāt, izskatīt un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas;
• izstrādāt darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas iepirkumu procedūru organizēšanai par amata
kompetencē esošajiem jautājumiem;
• sniegt konsultācijas iedzīvotājiem un iestādēm.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā izglītība (vēlama profesionālā izglītība
inženierzinātņu nozarē);
• labas datorprasmes («Word», «Excel», «MicroStation»
vai «AutoCAD», ĢIS);
• zināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus sava
amata kompetences ietvaros;
• vismaz divu gadu darba pieredze ielu un ceļu izbūves
vai uzturēšanas darbos;
• vēlams būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā vai
būvdarbu vadīšanā;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iestāde piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu kolektīvā;
• stabilu atalgojumu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.
Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt
līdz 2016. gada 22. jūnijam pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai
pa pastu uz adresi: JPPI «Pilsētsaimniecība»,
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001.

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
profesionālās ievirzes izglītības programmās
2016./2017. mācību gadā.
Uzņemam jaunus audzēkņus:

vecumā no 6 līdz 7 gadiem šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle,
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle;
vecumā no 6 līdz 13 gadiem šādās profesionālās ievirzes programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle,
• Stīgu instrumentu spēle – čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle,
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons, klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, trombons,
• Sitaminstrumentu spēle,
• Kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – no 9. maija katru darba dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Lapskalna ielā 2, pa tālruni 63020203, 63022173 vai e-pastu intaslaveika@inbox.lv.

Līdz 27.06.2016.
Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
• 8 – 14 gadus vecus audzēkņus – septiņgadīgajā
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA;
• 15 – 25 gadus vecus audzēkņus – trīsgadīgajā
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA.
E-pasts www.j-m-s.lv, tālrunis 26674446.

Prasības uzņemšanā: jānodzied viena dziesma, muzikālo dotību pārbaude.
Uzņemšana – no plkst.16 līdz 18:
• 1. jūnijā – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle;
• 2. jūnijā – akordeona, ģitāras, kokles spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija, izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.
Sākot no 11. maija, katru trešdienu laikā no plkst.16 līdz 18 ir iespējamas individuālas konsultācijas.

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina pievienoties savai komandai

SAGĀDES DEPARTAMENTA
MENEDŽERA ASISTENTU(-I).
Darba pienākumi:
• aprēķināt izejmateriālu un komplektējošo detaļu apjomus;
• pārbaudīt piegādāto materiālu atbilstību saskaņā ar pasūtījumu;
• sagatavot tehnisko informāciju tenderiem, līgumiem u.tml.
Prasības:
• augstākā, nepabeigta augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā. Var būt students,
sākot no 2. kursa;
• prasme orientēties dažāda veida būvmateriālos un to tehnoloģijā;
• iemaņas darbā ar «MS Office», «AutoCAD». Iemaņas darbā ar «SEMA», «Revit» un/vai
citām 3D projektēšanas programmām tiks uzskatītas par priekšrocību;
• spēja lasīt rasējumus un skices, pēc tiem veikt izejmateriālu apjomu aprēķinus;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas. Par
priekšrocību uzskatīsim arī citu valodu zināšanas;
• labas saskarsmes spējas, precizitāte, neatlaidīgums un tehniskā domāšana;
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
• vēlme pilnveidoties un papildināt savas zināšanas.
CV lūdzam sūtīt līdz 27.05.2016. ar norādi
«Sagādes departamenta menedžera asistents» pa e-pastu info@nordichomes.lv.
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2016. gada 17. maijā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/3828
«Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem
Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātājs ir
SIA «EO invest».
Detālplānojuma izstrādes
mērķis ir izstrādāt transporta
un inženiertehniskās infrastruktūras perspektīvās izvietošanas
iespējas un noteikt aizsargjoslas
un izmantošanas aprobežojumus.
Detālplānojuma izstrādes robeža
atbilst nekustamo īpašumu Neretas
ielā 1, Jelgavā (kadastra Nr.0900 015
0192, platība 99 885 m²), Rubeņu
ceļā 2 (kadastra Nr.0900 015 0150,
platība 96 911 m²) un Neretas ielā
11 (kadastra Nr.0900 015 0169,
platība 1809 m²) robežām.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina
Nikolaja Sulaiņa (dzimis 1931.
gada 25. jūlijā, miris 2016. gada
9. maijā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Nikolaja
Sulaiņa īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Nikolaja Sulaiņa piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161)
piedāvā darbu automazgātavā

AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Piedāvājam:
• stabilu un pastāvīgu darbu, ar sociālajām garantijām.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30,
Jelgavā, zvanīt pa tālruni 63011667,
26144877 vai CV sūtīt pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.
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Ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Noskaidroti mūsu Mīļākās vecmāmiņas un vectētiņi
talantīgākie jaunieši
 Ģirts Pommers

Konkursa «Jelgavas jauniešu
talanti 2016»
finālā nominācijā
«Labākais vokālais
priekšnesums» uzstājās četras grupas – «Euphoria»,
«Smaids», «Noslēpums» un «Magic
N». Galveno balvu
ieguva popgrupa
«Smaids», kas izpildīja vokālā ziņā
sarežģītu četrbalsīgu dziesmu.
Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

«Prieks, ka ik gadu aug
jauniešu demonstrēto
priekšnesumu kvalitāte.
Šoreiz bija izteikti redzams, ka konkursanti,
gatavojoties finālam,
bija ņēmuši vērā atlases
kārtā sniegtos žūrijas
komisijas ieteikumus
un papildus tam vēl
paši radoši papildinājuši
savu priekšnesumu, lai
pārsteigtu skatītājus,»
par konkursa «Jelgavas
jauniešu talanti 2016»
finālu, kas deju centrā
«Cukurfabrika» notika
sestdien, 21. maijā, saka
Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle.
Iespēja demonstrēt savu talantu, piedaloties konkursā «Jelgavas
jauniešu talanti», Jelgavas jauniešiem bija jau ceturto gadu. Lai gan
konkursa finālam atlases kārtā,
kas notika 16. aprīlī, kvalificējās 16
jauniešu priekšnesumi, finālā tika
demonstrēti vien 14. Tajos savu
talantu apliecināja 30 jaunieši.
Nominācijā «Labākais vokālais
priekšnesums» atsevišķi tika
vērtēti solisti un grupas. J.Grīsle
stāsta, ka vissīvākā konkurence
bija starp vokālajām grupām, kur
žūrijai uzvarētāju izraudzīties bija
visgrūtāk. «Ja būtu bijusi tāda
iespēja, tad šajā nominācijā par
uzvarētājām būtu pasludinātas
trīs spēcīgākās grupas, tomēr

konkursa nolikums paredz, ka uzvarētājs var būt tikai viens. Iegūto
punktu skaits ļoti līdzīgs bija trim
vokālajām grupām, tomēr ar dažu
punktu pārsvaru vadībā izvirzījās
un galveno balvu ieguva popgrupa
«Smaids»,» stāsta J.Grīsle. Būtiski, ka popgrupa konkursa finālā
izvēlējās izpildīt nevis dziesmu, ar
kuru piedalījās konkursa atlases
kārtā, bet gan pavisam citu. Popgrupas vadītāja Viola Ņinkovska
stāsta, ka finālam tika izraudzīta
sarežģīta četrbalsīga dziesma, ko
popgrupa apgūst jau kopš septembra. Dziesma vokālajā ziņā nebūt
nav viegla, jo atgādina stilizētu
krievu tautas dziesmu, lai gan tāda
nemaz nav, tāpēc tās izvēle konkursa finālā dziedātājiem bijis liels
izaicinājums. Ar to gan viņi veiksmīgi tikuši galā, kaut arī šādas
tādas kļūdiņas izpildījumā bijušas.
Līdztekus sarežģītās dziesmas
izvēlei popgrupa bija parūpējusies
arī par to, lai dziesmu saskaņotu ar
vizuālo tēlu – jaunietēm bija linu
kleitiņas, galvā vainadziņi un basas kājas. Jāpiebilst, ka popgrupa
šogad ir paspējusi startēt jau ļoti
daudzos konkursos gan Latvijā,
gan ārpus tās, gūtas arī vairākas
pirmās vietas, tādēļ V.Ņinkovska
norāda, ka uzvara Jelgavas jauniešu talantu konkursā ir vēl
viens apliecinājums «Smaida»
dziedātāju ieguldītajam darbam
un talantam, par ko, protams, ir
liels prieks gan viņai, gan pašām
vokālistēm.
No solistiem, žūrijasprāt, vislabāko vokālo sniegumu demonstrēja LLU 3. kursa studente Agita
Gabranova, nominācijā «Skatuves

runa» visatzinīgāk novērtēta
Aleksandra Gorškova, kura runāja
Jekaterinas Komaras dzejoli «Pasaules bez kara», savukārt vokāli
instrumentālais ansamblis «Bez
nosaukuma» ieguva galveno balvu
nominācijā «Labākais instrumentālais priekšnesums».
Uzvarētājs tika noteikts arī nominācijā «Labākais roku darbs».
Lai gan šogad konkursam tika
pieteikti mazāk rokdarbu nekā
citus gadus, kvalitātes ziņā tie
bijuši gaumīgāki un rūpīgāk izstrādāti nekā citkārt, atzīst J.Grīsle.
Pavisam konkursam tika pieteikti
septiņi rokdarbi, no kuriem žūrija
par labāko atzina Viestura Gedvila
no koka darināto «Virpuļkalnu».
Konkursantu priekšnesumus
vērtēja žūrija, kurā bija Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis, SIP vadītāja Ilga Antuža, «Signum» valdes
priekšsēdētājs Vitālijs Upenieks,
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
Sitamo instrumentu nodaļas
vadītājs Gundars Lintiņš, iestādes «Kultūra» projektu vadītājs
Sandis Kalniņš, Jelgavas Mūzikas
vidusskolas pasniedzēja Marija
Muravjova, vokālās grupas «Framest» soliste Rūta Dūduma un
SIA «ThermEco» valdes loceklis
Andris Spunītis.
Jāpiebilst, ka vairāki konkursanti ieguva arī pasākuma atbalstītāju simpātiju balvas.
Konkursu «Jelgavas jauniešu
talanti» organizē SIP un neformālās izglītības programmas
«PilnveidojiES» jaunieši. Tajā
varēja piedalīties jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem.

20. maijā Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) sumināti
konkursa «Mani mīļie – vecmāmiņa un
vectētiņš» laureāti.
Kopumā tika iesniegti 30 pieteikumi, bet
par laureātiem kļuva
Valentīna Piļipčuka,
Ingrīda Vorobjova un
Ņina Freiberga-Ņitavska. «Vecvecāki ir
ļoti īpaši, jo viņiem
vienmēr ir laiks, ko
veltīt saviem mazbērniem. Tā mīlestība, ko dāvā vecvecāki, ir nenovērtējama,
tādēļ novēlu visiem
nenogurstošu enerģiju un spēju dot vēl
vairāk!» pasākumā
uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne.

Kā atzina SIP vadītāja un
konkursa žūrijas komisijas vadītāja Ilga Antuža, izvēlēties
laureātus bija sarežģīti: «Ja
jūs zinātu, cik daudz mīlestības un sirsnības mazbērni bija
ieguldījuši pieteikuma vēstulēs! Mums tiešām bija ļoti
grūti izvēlēties, kuras vēstules
izcelt. No sirds atvainojos
tiem, kuri netika sumināti,
taču ziniet – jūs tāpat esat
mīlēti un novērtēti.»
Ņ.Freibergu-Ņitavsku konkursam pieteica meita Inita
Ezermane un mazmeita Baiba. «Ome ir mūsdienīga, ar
viņu var runāt par jebkuru
tēmu, viņa vienmēr visā saskata tikai labo un pozitīvo.
Šobrīd, vērojot omes attiecības ar mazmeitu, es redzu,
ka vairāk laika viņa velta
sarunām, pārrunām, analizē
notikušo, kas varbūt skrejošajā darba ritmā netika darīts
ar meitu. Dažkārt mammas
teiktie vārdi ir iegūluši manā
zemapziņā tik dziļi, ka arī es
tos atkārtoju savai meitai,
novērtējot izglītības lomu
dzīvē, mazāku akcentu liekot
uz materiālajām vērtībām,» tā
pieteikumā raksturota vecmāmiņa Ņ.Freiberga-Ņitavska.
Interesanti, ka vecmāmiņa
I.Vorobjova konkursam pieteikta ar citu vārdu. «Mani

izsauca kā Ingu Freibergu, kas
nav mans īstais vārds. Mani
sauc Ingrīda Vorobjova, taču
mazmeita jau kopš bērnības
vārdu ir saīsinājusi un saukusi mani par Ingu. Savukārt
Freiberga ir manas mammas
uzvārds, un mazmeitai tas
ļoti patīk. Nemaz neļaunojos
par to, ka mazmeita mani pieteikusi ar citu vārdu – vairāk
novērtēju un jūtos pacilāta
par viņas izrādīto centību un
mīlestību,» tā laimīgā vecmāmiņa, kurai ir četri mazbērni.
Mazmeita Anna par konkursu
uzzinājusi skolā: «Vecmāmiņa manā labā ir tik daudz
darījusi, tādēļ vēlējos viņu
iepriecināt. Man ir vismīļākā
vecmāmiņa pasaulē!»
Jāatgādina, ka SIP izsludināja konkursu «Mani mīļie
– vecmāmiņa un vectētiņš»,
aicinot jelgavniekus vecumā

no četriem līdz 14 gadiem tam
pieteikt savus vecvecākus vai
vecvecvecākus, kurus ļoti mīl
un ar kuriem lepojas.
Konkursa mērķis ir popularizēt vecvecāku mūžā iegūto
pieredzi, iemaņas, prasmes
vai sasniegumus darbā, sportā, mūzikā, mākslā, mājsaimniecībā, ko viņi ar prieku
nodod jaunajai paaudzei, kā
arī ģimenes tradicionālās vērtības – tradīciju saglabāšanu
kādas konkrētas ģimenes
lokā, Jelgavas vai Latvijas
mērogā.
Jāpiebilst, ka svinīgajā pasākumā uzstājās vokāliste
Anna Orlova, izpildot «Prāta
vētras» dziesmu «Mana dziesma», tāpat priekšnesumus
sniedza bērnu un jauniešu
centra «Junda» vijolnieku ansamblis, deju grupa «Fresh»
un vokālā studija «Smaids».

Foto: Raitis Supe
Sabiedrības integrācijas pārvaldes organizētajā konkursā
«Mani mīļie – vecmāmiņa un vectētiņš» tika saņemti 30 pieteikumi, bet par laureātēm kļuva trīs vecmāmiņas – Valentīna
Piļipčuka, Ingrīda Vorobjova un Ņina Freiberga-Ņitavska.

Nāc uz Pilsētas svētkiem ar savu pilsētas karodziņu!
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