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Sāks būvēt vagonu
rūpnīcu Jelgavā
 Sintija Čepanone

Nākamnedēļ, 5. jūnijā, Jelgavā notiks simboliska pamatakmens
uzstādīšana, kurā tiks
atstāts vēstījums nākamajām paaudzēm topošās Krievijas korporācijas
«UralVagonZavod» (UVZ)
rūpnīcas vietā – līdz ar
to varēs sākties jaunās
rūpnīcas būvniecība.
Svinīgajā pasākumā piedalīsies
arī Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Krievijas valdības
pārstāvji.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,

ka korporācija UVZ ir ienākusi
Jelgavā, lai bijušās cukurfabrikas
teritorijā veidotu jaunu dzelzceļa
vagonu būves un remonta rūpnīcu. Korporācijas īpašumā ir zeme,
kur uzsākta augsnes virskārtas
noņemšana.
Kā atzinis UVZ meitas uzņēmuma Latvijā, akciju sabiedrības
«UVZ Baltija», valdes priekšsēdētājs Andrejs Sačiks, Jelgavas
priekšrocība jaunu investoru piesaistē ir tieši lielais pašvaldības
ieguldītais darbs. Uzņēmums
neslēpj, ka sākotnēji tika izvērtētas
arī citas Latvijas pilsētas, piemēram, Daugavpils un Jēkabpils,
kur varētu būvēt šo rūpnīcu, bet
priekšroka dota Jelgavai.

Izsludina konkursu par
sakoptāko pilsētvides objektu
 Sintija Čepanone

Līdz 15. jūnijam Jelgavas pašvaldība izsludina
konkursu, kurā ikviens
var pieteikt sakoptākos
pilsētvides objektus.

Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
31. maijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
O.K
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Lietuvas šosejas rekonstrukcija

ela

centru satiksme pa Lietuvas šoseju
būs atļauta visiem transporta līdzekļiem, bet tā tiks organizēta pa
vienu joslu.
Platones ielas pieslēgums Lietuvas šosejai būs slēgts – apbraukšanai var izmantot tuvāko ielu pieslēgumus –, bet no Miera ielas varēs
nogriezties kā pa labi uz centru, tā
pa kreisi uz Elejas pusi.

Sa

No trešdienas satiksmei jau slēgts
Lielās ielas posms no Pētera līdz
Dambja ielai un Pētera–Lielās ielas
krustojums, kā arī darbi vēl turpinās posmā no Pasta līdz Pētera ielai.
Satiksme tiks nodrošināta virzienā
uz Rīgu pa Lielo ielu no Dambja
ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai.
Vienlaikus satiksmei tagad atvērts
Mātera un Lielās ielas krustojums. «Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Eva Kidere norāda: apbraucamais ceļš visiem transporta
līdzekļiem virzienā uz Dobeli tiek
organizēts pa Uzvaras ielu, Dobeles
ielu un Dobeles šoseju, bet virzienā
uz Eleju – pa Lielo ielu līdz Pasta ielai. Virzienā uz Rīgu apbraucamais
ceļš tiek organizēts pa Lielo ielu līdz

ielai, saņemot speciālu caurlaidi.
Arī gājēju kustība tur būs atļauta.
Slēgta būs satiksme Lietuvas
šosejas posmā no Dzirnavu ielas
līdz Miera ielai virzienā uz Eleju. Lai
izbrauktu no pilsētas vai nokļūtu uz
apvedceļa (A8 šosejas), varēs izmantot Rūpniecības, Tērvetes, Salnas,
Ruļļu un Viskaļu ielu. A.VirvičaJansone skaidro, ka virzienā uz

si

Izmaiņas satiksmes organizācijā noteiktas Lielajā
ielā, un drīzumā tādas
būs arī Lietuvas šosejā
– tur sāks komunikāciju
izbūvi, tāpēc virzienā uz
Eleju šoseja būs slēgta.

Pulkveža O.Kalpaka ielai, tālāk pa
Raiņa un Akadēmijas ielu.
Sabiedriskais transports atbilstoši maršrutam slēgtos Lielās
ielas posmus apbrauks pa Uzvaras, Dobeles, Vecpilsētas, J.Asara,
K.Barona ielu un tālāk uz Lielo
ielu, kā arī pa Uzvaras, K.Barona
un Pasta ielu. Lielās ielas posmā
no Akadēmijas ielas līdz Pasta ielai
sabiedriskais transports nekursēs.
Pagaidu pieturas ierīkotas Pasta
ielā aiz K.Barona ielas, Dobeles
ielā aiz Viestura ielas, Dambja ielā
aiz Sakņudārza ielas un Raiņa ielā
pirms Pasta ielas. Ir slēgtas esošās
pieturas Mātera ielā pie «a aptiekas»
un autoostas.
Savukārt Lietuvas šosejā satiksmes ierobežojumi stāsies spēkā
no 5. jūnija. «Pilsētsaimniecības»
projektu vadītāja Aļona VirvičaJansone informē, ka virzienā uz
Eleju satiksme pa Lietuvas šoseju
tiks slēgta – pa paralēlo ceļu braukt
varēs tikai autobusi, operatīvais
transports un to māju iedzīvotāji,
kas dzīvo Lietuvas šosejas posmā
no Platones ielas līdz Savienības
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Izmaiņas satiksmes kustībā Lielajā ielā un Lietuvas šosejā

Objektus var pieteikt šādās nominācijās: Zaļākais daudzdzīvokļu
mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums; Sakoptākā privātmājas
teritorija; Sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms (vērtēs sētnieku darbu); Sakoptākā valsts vai
pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts;
Interesantākais žoga risinājums.
Vērtējot objektus, ņems vērā, kā
tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmību no ielas; objekta labiekārtojumu, kā arī objekta uzturēšanas

Ruļļu iela

Visi 15 vēlēšanu iecirkņi Jelgavā darbu sāka šajā nedēļā, nodrošinot iespēju noskaidrot aktuālo informāciju par sestdien gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Kopš vakardienas, 29. maija, iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts, dažas stundas dienā iespējams
arī iepriekš nobalsot. Bet vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, iecirkņi būs atvērti visu dienu – no pulksten 7 līdz 22. Iepriekšējā balsošana
trešdien sākās pēc laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» nodošanas tipogrāfijā, līdz ar to ziņas par balsotāju aktivitāti pirmajā dienā
nebija iespējams iegūt. Taču šodien un rīt iepriekšējā balsošana turpinās, un visi vēlēšanu iecirkņi ceturtdien, 30. maijā, ir atvērti no pulksten 9 līdz 12, savukārt piektdien, 31. maijā, no pulksten 10 līdz 16. Jāuzsver, ka, lai nobalsotu agrāk, vēlētājam
nav iepriekš jāpiesakās – ja vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, kaut kādu iemeslu dēļ vēlētājs nevarēs nobalsot, vēlēšanu iecirknī, kurā
viņš reģistrēts, to var izdarīt arī iepriekš iecirkņa darba laikā.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics norāda, ka līdz šim vēlēšanu iecirkņu darbs noritējis mierīgi
un interese par deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām bijusi salīdzinoši neliela. «Pašlaik aktuālākie
jautājumi saistīti ar balsošanas iespējām dzīvesvietā, un iecirkņos jau nogādāti pirmie iesniegumi par balsošanu mājās,» tā
J.Dēvics, skaidrojot, ka šajās dienās arī testēti visi piecpadsmit skeneri, kurus izmantos balsu skaitīšanai. «Iecirkņi ir gatavi
uzņemt vēlētājus,» apstiprina Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Jāatgādina, ka vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22, kad savu izvēli aicināts izdarīt ikviens balssFoto: Ivars Veiliņš
tiesīgais jelgavnieks. Plašāk par balsošanas kārtību pašvaldību vēlēšanās lasiet 4. lpp.

stāvokli. Pēc konkursa komisijas
lēmuma var tikt vērtēti arī tie
objekti, kuri atbilst nosacījumiem,
bet nav pieteikti dalībai konkursā.
Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu 1. vietu ieguvēji.
Objektus konkursam var pieteikt
personīgi Jelgavas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, pa tālruni 63005556 vai epastu: prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija,
objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja
vārds, uzvārds un telefona numurs.
Konkursa uzvarētājiem tiks
izsūtīti ielūgumi ar aicinājumu
piedalīties apbalvošanas pasākumā,
kas notiks Zāļu tirgū pie kultūras
nama 22. jūnijā pulksten 12.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī kāds no
objektu pieteicējiem – par aktivitāti.
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Vai esat izvēlējušies un jau zināt, par
kuru partiju balsosiet pašvaldību
vēlēšanās Jelgavā 1. jūnijā?
«Neesmu pārliecināts,
ka viņiem pietiks pieredzes»
Uldis Balbeks, BMX treneris:
«Var teikt, ka izvēli, par ko
balsošu pašvaldību vēlēšanās,
plus mīnus esmu izdarījis. Vēl,
protams, līdz 1. jūnijam ir nedaudz laika, bet diezin vai notiks
kaut kas tik spēcīgs, lai manas
domas mainītu. Neviens no
mums nav eņģelis, un katrā
vietā varētu vēlēties, lai kaut
kas attīstās veiksmīgāk, labāk,
ātrāk, bet esmu pārliecināts, ka
patlaban ir uzņemts pareizais
Jelgavas attīstības kurss – man
tas patīk. Kā sportistam man ir
svarīga sporta dzīve pilsētā, un,
teikšu godīgi, ar jaunā Zemgales
Olimpiskā centra infrastruktūru
esmu apmierināts. Savukārt kā
jaunam cilvēkam man ir svarīgs
pilsētas vizuālais tēls, un arī
tas mani uzrunā, jo pārmaiņas
pilsētā ir acīmredzamas – kaut
vai jaunais Mītavas tilts: vēl
viena skaista un sakārtota vieta
Jelgavā.
Protams, redzu arī mīnusus
– daudz problēmu ir Jelgavas
Autobusu parkā, bet, kā jau
teicu, neviens no mums nav
eņģelis un vienmēr ir kaut kas,

«Visticamāk, ģimenes galva teiks
«Kad beidzot vannasistaba
savu vārdu, kurā mēs ieklausīsimies» izremontēta, saproti, ka viesistaba
jau tāda nolietojusies izskatās...»
Maija Branka, Jelgavas

ko var paveikt labāk. Tomēr
kopumā šķiet, ka es palikšu pie
vecām un pārbaudītām vērtībām
pilsētas pārvaldē, lai gan man
personīgi ir pazīstami arī cilvēki
no citiem sarakstiem. Piemēram,
«Saskaņas centrs» – sarakstā ir
daudz jaunu un gudru cilvēku,
taču es neesmu pārliecināts, ka
viņiem pietiks pieredzes, lai tās
idejas, par ko viņi iestājas, paši
arī spētu realizēt. Es tiešām šaubos, ka viņiem varētu izdoties.
Noskatījos arī priekšvēlēšanu
debates Latvijas Televīzijas 1.
kanālā, un tur jau arī daudz kas
tapa skaidrs, kurš un ko ir spējīgs
izdarīt – kur ir tikai vārdi un kur
šiem vārdiem ir arī segums.»

«Pašvaldībai jāskatās, lai neatkarīgi
no tā, kāda valdība valstī ir pie
varas, tai pašai būtu pietiekami
aktīva pozīcija»
Imants Kanaška, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs:
«Mana izvēle ir izdarīta. Balsošu, pamatojoties uz paveiktajiem darbiem. Izvērtēju, ko reāli
tie cilvēki, kuri startē vēlēšanās,
ir paveikuši. Mani, protams, kā
uzņēmēju interesē ekonomikas
attīstība pilsētā. Ārkārtīgi svarīgas ir trīs lietas: infrastruktūras
attīstība; profesionālās izglītības sistēmas sakārtošana un
vide – cik tā ir labiekārtota, vai
tā mani aicina saistīt savu dzīvi
ar Jelgavu.
Struktūrfondu piesaistē pilsētā ir izdarīts daudz, un to
neviens nevar noliegt – kur
vien skatās, kaut kas tiek rekonstruēts, celts, labiekārtots.
Šis temps arī būtu jāsaglabā,
bet ir bažas, vai to izdosies,
ņemot vērā, ka struktūrfondu
apguvē varētu sekot kāds tukšais gads. Tāpat ir svarīgi, kam

tiek izmantoti struktūrfondu
līdzekļi – apēšanai, kas attīstību
nākotnē negarantē, vai uzņēmējdarbības veicināšanai, kas
ir valsts mugurkauls. Tāpēc
pašvaldībai ārkārtīgi nopietni ir
jāstrādā arī ministriju līmenī, lai
panāktu sev vēlamo rezultātu.
Manuprāt, pašvaldībai ir jāskatās uz to, lai neatkarīgi no tā,
kāda valdība valstī ir pie varas,
tai pašai būtu pietiekami aktīva
pozīcija.»

Va l s t s ģ i m n ā z i j a s k o r a
«Skali» vadītāja:
«Es neesmu ļoti politisks
cilvēks – vairāk esmu uz emocijām balstīts mākslas cilvēks,
tāpēc arī šādas politiskas izšķiršanās visbiežāk atlieku
uz pēdējo brīdi. Tā kā biju
iesaistīta Pilsētas svētku organizēšanā, tad, protams, tā arī
bija mana galvenā prioritāte.
Tagad, kad Pilsētas svētki
pavadīti, var sākt domāt par
izvēli pašvaldību vēlēšanās.
Visticamāk, mēs vēl visa
ģimene sanāksim kopā pie
galda un šo jautājumu izdiskutēsim. Šoreiz tas pat būs
svarīgāk nekā citkārt, jo šis
ir pirmais gads, kad balsot
dosies arī mana meita. Viņa ir
studente, tātad lielākais laiks
nu jau paiet Rīgā, un pieļauju,
ka viņai varētu būt daudz
jautājumu par to, kas un kā
attīstās pilsētā, uz ko viņai
balstīt savu izvēli. Visticamāk,
mūsu ģimenes galva tad arī
teiks savu vārdu, kurā mēs
ieklausīsimies. Taču es viennozīmīgi varu teikt, ka man

patīk tas, kā pašlaik attīstās
pilsēta – Jelgavas estētiskais
tēls kļūst baudāmāks. Kā jau
teicu, no politikas esmu patālu,
tāpēc varu vērtēt to, kas man
patīk un kas ne. Manā kultūras
lauciņā jau šķiet, ka tiešām
viss notiek – piedāvājums
ir gana plašs, pašai brīžiem
šķiet, ka nevar vairs paspēt
visam līdzi izskriet. Tas tikai
apliecina, ka viss notiek. Bet,
ja par lietām, kas mani ne visai
apmierina, tad tie ir Jelgavas
luksofori – es ar savu skrienošo darba ritmu bieži vien uz
tiem dusmojos. Bet citādi tas,
kas acīm redzams, man mūsu
pilsētā patīk.»

«Pat mans 11 gadus vecais dēls
smējās, bet dažs labs kandidāts savu
muļķīgo atbildi tā arī nesaprata»
Annika Andersone, deju studijas «Benefice» vadītāja:
«Man jau arī pašai biežāk gribas
teikt, ka esmu jelgavniece – šeit paiet visa mana dzīve, bet patiesība ir
tāda, ka esmu deklarēta Ozolniekos,
tātad arī pašvaldību vēlēšanās man
būs jābalso Ozolnieku novadā. Un
tas tiešām nav viegli, jo tur praktiski nevienu nepazīstu, turpretim
Jelgavā liela daļa no deputātu
kandidātiem ir cilvēki, ar kuriem
ikdienā nākas strādāt kopā. Ja būtu
jelgavniece, tad izvēlēties noteikti
būtu daudz vieglāk.
Šogad kaut kā iekrita, ka pirmo
reizi mūžā brīvs bija vakars, kad
televīzijā pārraidīja Jelgavas deputātu kandidātu priekšvēlēšanu
diskusiju. Man ļoti patika! Biju
pārsteigta, ka politisks raidījums
mani tā spēj aizraut! Tu skaties un
saproti, kas ir kas. Skatījāmies kopā
ar manu 11 gadus veco dēlu, un,
iedomājieties, bija brīži, kad pat viņš
smējās par kandidātu atbildēm. Pat
vienpadsmitgadīgs bērns saprot,
kas ir reāli un kas ne, bet dažs labs

Aldis Knāviņš, «Velis-A»
valdes priekšsēdētājs:
«Es zinu, par ko balsošu pašvaldību vēlēšanās. Neesmu no
tiem, kas studē priekšvēlēšanu
programmas, jo tur jau nav ko
studēt – tas ir tas pats, kas studēt
kredīta papīrus bankā: sarakstīts
skaisti, bet realitāti uzzini tikai
pēc gadiem. Programmās jau
raksta visu, ko vien grib, bet man
ir svarīgi iepriekšējie darbi. Tikai
tā var pateikt, ar kādu cilvēku tev
ir darīšana, uz ko viņš spējīgs –
tikai runāt vai arī darīt. Vai ir no
kā izvēlēties? Domāju, ka ir gan.
Arī tad, ja vēlēšanās startētu tikai
divas partijas, būtu no kā izvēlēties,
tāpēc sūdzēties nevar – mums taču
ir veselas deviņas! Un es gribu
teikt, ka pašvaldībā izvēli izdarīt
ir vieglāk nekā Saeimas vēlēšanās,
jo tur tu pat nezini, kas tie par cilvēkiem – varbūt vienreiz bukletā
fotogrāfiju esi redzējis, un tad vēl
jācer, ka tā nav sajaukta. Bet pašvaldībā tie tomēr ir cilvēki, kas arī
ikdienā ir līdzās, tepat Jelgavā, un
tu daudzmaz spēj novērtēt arī viņu
līdzšinējo devumu vai, gluži pretēji,
nespēju sevi pierādīt darbos.
Esmu sajūsmā par to, kā Jelgava ir mainījusies. Protams, tie ir
objekti, bez kuriem varēja iztikt –
pludmale pie Lielupes, promenāde
Čakstes bulvārī, tūlīt vēl Pasta sala.
Un daži jau te kliedz, ka to naudu
varēja izdalīt sociālajos pabalstos.
Bet, pirmkārt, viņi nesaprot, ka tā
ir Eiropas projektu nauda, kurai
stingri iezīmēts mērķis, kam to

drīkst izlietot. Tātad te bija tikai
izšķiršanās – būvēt vai nebūvēt.
Un es priecājos, ka pilsēta izšķīrās
par to, ka jābūvē, jo mēs taču visi
saprotam, ka tā pilsētas attīstība,
tās ir lietas, kas paliks mūsu bērniem un mazbērniem, kas veicinās
tūristu piesaisti Jelgavai. Otrkārt,
pat tad, ja tā nebūtu Eiropas nauda
un to varētu izdalīt pabalstos, vai
jūs saprotat, ka tie būtu pāris latu
katram pilsētniekam, ko mēs jau
vienā dienā apēstu desās?! Vai tādu
attīstību mēs sev gribam?! Es nē!
Neapšaubāmi, arī es redzu, ka
pilsētā vēl ir daudz darāmā. Es to
salīdzinu ar savu firmu, bet tikpat
labi to var salīdzināt arī ar dzīvokli
– uztaisi remontu viesistabā, cik nu
tā rocība ļauj, pēc tam pamazām
sāc remontēt guļamistabu, vēl jau
arī vannasistabu... Un, kad beidzot
vannasistaba izremontēta, tu
saproti, ka viesistaba jau tāda nolietojusies izskatās... Tāda nu reiz
ir tā attīstība – bezgalīgs virpulis,
kurā tu griezies un vienmēr redzi,
ko uzlabot.»

«Pagājušajā reizē es nobalsoju
vienkārši par harizmātisku cilvēku»

kandidāts pats savu muļķīgo atbildi
tā arī nesaprata.
Man patīk, ja tiek darīts, un es nedomāju par to, vai tas ir priekšvēlēšanu laiks vai nav – man galvenais,
ka darbi iet uz priekšu, un, cik redzu
Jelgavā, tad darbi iet uz priekšu. Un
tas ir foršākais. Es gribu, lai mēs
neiesūnojam, lai pilsēta ir atvērta
visiem. Mums atbrauc ciemiņi, kuriem vienalga, kāds politiķis pilsētā
strādā, ir vai nav priekšvēlēšanu
laiks, bet, ja viņi man saka: «Kā
jums tā pilsēta mainījusies!», tad
acīmredzot mēs mākam strādāt.»

Kristīne Šmite, kafejnīcas
«Istaba» īpašniece:
«Es vienmēr piedalos vēlēšanās
un noteikti to darīšu arī šosestdien,
bet, atzīšos godīgi, pagaidām vēl
neesmu simtprocentīgi izlēmusi,
par ko balsošu. Pagājušajā reizē es
nobalsoju vienkārši par harizmātisku cilvēku – nu, iepatikās man
viņa tēls, un es nobalsoju. Šoreiz
varbūt jau balsošu par to, ko šis
harizmātiskais vīrietis ir paveicis
– paskatīšos, pavērtēšu. Tam, ko
sola, es neticu – neticu, un viss,
tāpēc nekas cits jau neatliek, kā
tikai vērtēt darbus, paveikto.
Pati arī priekšvēlēšanu programmas nestudēju, bet, ja man uz ielas
kādu bukletiņu iedod rokās, ne-

steidzos to uzreiz izmest – vismaz
pāršķirstu, svarīgāko arī izlasu, lai
saprastu, kas ir kas.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Kas noteiks jūsu izvēli 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās?

Politiķu iepriekš
paveiktie darbi

Balsošu par personīgi
pazīstamiem kandidātiem
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Vēlēšanās
nepiedalīšos

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

ziņas

Ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Skolu beigs 932 absolventi
Šogad 9. vai 12. klasi Jelgavas
skolās beidz 932 skolēni – 518 devītklasnieki un 414 divpadsmitie.
Šodien, 30. maijā, divpadsmitie
vēl kārto pēdējo obligāto eksāmenu – matemātikā, taču dažiem vēl
priekšā kāds no izvēles eksāmeniem – 3. jūnijā ģeogrāfijā, 7. jūnijā
ekonomikā vai 10. jūnijā mazākum-

Jelgavas
1. ģimnāzija
Jelgavas
Valsts ģimnāzija
Jelgavas
4. vidusskola
Jelgavas
5. vidusskola
Jelgavas
6. vidusskola
Jelgavas
Spīdolas ģimnāzija

Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas 3. pamatskola
Jelgavas 4. pamatskola
Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskola
Jelgavas
Amatu vidusskola

Jelgavas tehnikums

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
Jelgavas Speciālā
internātpamatskola
Jelgavas Speciālā
pamatskola
Jelgavas
Mūzikas vidusskola
Jelgavas
Mākslas skola

Izremontēts
slimnīcas korpuss

tautību skolās krievu valodā un
literatūrā. Centralizēto eksāmenu
rezultātus devītie saņems 14. jūnijā,
bet 12. klases beidzējiem tie tiks
izsniegti 5. jūlijā.
6. klasi pilsētā šogad beigs 262
skolēni, Jelgavas Amatu vidusskolu
absolvēs 201, savukārt Jelgavas  Sintija Čepanone
tehnikumu – 126 jaunie speciālisti.

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu izlaidumu grafiks 2012./2013. m.g.
Izglītības iestāde

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izlaidumi Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
Klase
Datums
Laiks
Vieta
9.
13. jūnijs 12 un 14
skolas
aktu zāle
12.
21. jūnijs 13 un 15
9.
15. jūnijs 13 un 15
skolas
aktu zāle
12.
21. jūnijs
18
9.
15. jūnijs
16
skolas
koncertzāle
12.
21. jūnijs
18
9.
18. jūnijs 13 un 15
skolas
aktu zāle
12.
21. jūnijs
15
9.
13. jūnijs
17
skolas
aktu zāle
12.
21. jūnijs
16
9.
18. jūnijs 12, 14.30
skolas
un 17
aktu zāle
12.
21. jūnijs
16
Jelgavas
kultūras nams
9.
15. jūnijs
16
skolas aktu zāle
6.
30. maijs 14 un 16 skolas aktu zāle
6.
30. maijs 11 un 13 skolas aktu zāle
9.
13. jūnijs
13
skolas
aktu zāle
12.
13. jūnijs
16
15. jūnijs
14
12.
30. maijs
14
skolas
aktu zāle
Mazumtirdzniecības komerc- 28. jūnijs
12
darbinieki, ciparu programmas
vadības darbagaldu iestatītāji,
maizes un miltu konditorejas
izgatavošanas speciālisti, tērpu
stila speciālisti
Pavāri, frizieri, konditori
28. jūnijs
15
Pavāra palīgi, montāžas darbu 28. jūnijs
17
atslēdznieki, viesmīļi pēc 12.
klases, frizieri pēc 12. klases
Apdares darbu tehniķi, sekretāri 28. jūnijs
12
skolas
aktu zāle
Mēbeļu galdnieki, datorsistēmu
14
tehniķi
Automehāniķi, ēdināšanas
16
pakalpojumu speciālisti
9.
13. jūnijs
17
skolas
aktu zāle
9.
18. jūnijs
12
skolas
aktu zāle
9.
31. maijs
12
skolas
aktu zāle
4. kurss
8. jūnijs
13
skolas
koncertzāle
bērnu mūzikas skola
31. maijs
17
5. klase, 3. kurss
1. jūnijs
11
skolas
aktu zāle

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek pārdots neapbūvēts zemes starpgabals 539 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 09000110610 Jelgavā, Tulpju ielā, turpmāk – Īpašums.
Īpašums tiks pārdots mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi starp Īpašumam piegulošo zemesgabalu
īpašniekiem.
Par izsoles pretendentu pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt šādu
zemesgabalu īpašnieki:
• Jelgavā, Tulpju ielā 41, kadastra apzīmējums 09000110341;
• Jelgavā, Meiju ceļā 69C, kadastra apzīmējums 09000110584.
Izsoles pretendentam nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Jelgavas pilsētas teritorijā
reģistrētajiem īpašumiem.
Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
• Īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) – Ls 2156,00 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit seši lati);
• solīšana notiks ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati);
• maksimālais izpirkuma termiņš – trīs gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar
saistību tiesību pāreju pircējam;
• maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
• par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem
pircējs maksā nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no
nesamaksātās summas par attiecīgo periodu;
• aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas
iemaksas termiņš ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam. Ja maksājuma termiņš
iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad maksājums jāveic tuvākajā nākamajā darba dienā.
Līdz reģistrācijai izsoles Pretendentam (pilnvarotā persona) jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no izsolāmā Īpašuma pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 215,00 (divi simti piecpadsmit lati) un reģistrācijas maksa Ls 50,00 (piecdesmit lati), kura jāieskaita a/s «SEB banka» Jelgavas filiāles kontā
Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai. Par maksājumu veikšanas
dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu
uzdevumu (bankas atzīme).
Pretendentam, kurš nenosolīs augstāko cenu par izsolāmo Īpašumu vai nebūs ieradies uz izsoli, drošības
naudu atmaksā piecu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
Izsoles pretendentu reģistrācijas kārtība:
• pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis»;
• izsole notiks 2013. gada 3. augustā pulksten 10.15 Lielajā ielā 11, 207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā, tālrunis 63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz 2013. gada
30. jūlija pulksten 16 pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, pārējās darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un
no 13 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12. Tālruņi uzziņām – 63005514, 22020014.

Četrus mēnešus agrāk
nekā sākotnēji plānots
noslēgušies būvdarbi Jelgavas pilsētas
slimnīcas A korpusā.
«Darbi paveikti tiešām
augstā kvalitātē, un
nu atliek visu četru
rekonstruēto nodaļu
palātas iekārtot. Pēc
nodošanas ekspluatācijā uz izremontētajām telpām varēs
pārcelties arī slimnieki,
kuri noteikti novērtēs
labiekārtotās palātas
– katrā izbūvētas arī atsevišķas labierīcības,»
uz paveikto norāda Jelgavas slimnīcas valdes
loceklis Andris Ķipurs.
Būvdarbi slimnīcas A korpusā
veikti, īstenojot ERAF līdzfinansēto projektu «Stacionārās
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca», renovējot
slimnīcas nodaļas». Projekta 1.
kārtā darbi vienlaicīgi notika
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā, Traumatoloģijas, Terapijas
un Ķirurģijas nodaļā, aptverot
viena slimnīcas korpusa augšējos četrus stāvus. A.Ķipurs
norāda, ka saskaņā ar līgumu
būvniekiem – uzņēmumam
«LC būve» – darbi bija jāpaveic
deviņu mēnešu laikā, taču augstā kvalitātē plānotais paveikts
piecos mēnešos.
«Palātu skaits nodaļās nav
mainījies, taču gultu skaits ir
samazinājies, galvenokārt uz

Foto: Ivars Veiliņš

Pacienti rekonstruēto Jelgavas slimnīcas četru nodaļu palātas varēs
novērtēt jau tuvākajā laikā. Lielākajās iekārtotas četras gultasvietas,
taču ir arī trīsvietīgas un vienvietīgas palātas. Katrā izveidotas arī labierīcības, un ir palātas, kas pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
katrā palātā izbūvēto sanitāro
mezglu – tualetes un dušas
– rēķina. Lielākajās palātās
vienlaicīgi varēs uzturēties četri
pacienti, taču iekārtotas arī trīsvietīgas un vienvietīgas palātas,»
tā A.Ķipurs, gan uzsverot, ka
nedaudz samazinātais gultu
skaits ārstniecības procesu neietekmēs, taču pacienti varēs
uzturēties labiekārtotās un
ar mūsdienīgām tehnoloģijām
aprīkotās palātās, atbilstoši
darba apstākļi nodrošināti arī
slimnīcas personālam.
Proti, visas rekonstruētās
palātas līdztekus labierīcībām
aprīkotas ar konsolēm, kurās ir
skābeklis, saspiestais gaiss, tās
aprīkotas ar gaismu, elektrības
pieslēgumu, kā arī trauksmes
pogu. «Šajā konsolē principā
ir viss, kas ietverts obligātajās
prasībās, lai slimniekam nodrošinātu nepieciešamo palīdzī-

bu,» piebilst slimnīcas vadītājs.
Savukārt personālam katrā
nodaļā izveidota ērta darbavieta,
izremontēta un aprīkota medikamentu, pārsiešanas telpa,
ēdiena sadales punkts un veikti
citi darbi.
Šo darbu izmaksas ir apmēram pusotrs miljons latu.
Taču šī ir tikai projekta 1. kārta – jau notikusi piedāvājumu atvēršanas procedūra par būvdarbu veikšanu B korpusā, un savu
piedāvājumu iesnieguši desmit
pretendenti. «Pašlaik notiek
piedāvājumu izvērtēšana. Kad
būs zināms darbu veicējs, varēs
sākties projekta 2. kārtas darbi.
To laikā tiks rekonstruētas vēl
neremontētās telpas Dzemdību
un ginekoloģijas, Traumatoloģijas, Terapijas un Ķirurģijas
nodaļā, kā arī papildus Bērnu
nodaļa un Reanimācijas nodaļa,»
stāsta A.Ķipurs.

Iesaki labāko maršrutu Jelgavas velobraucienam!
 Ritma Gaidamoviča

aicināti ņemt vērā šādus kritērijus: ceļa segumam jābūt kvalitatīAugusta beigās pilsētā
vam; lai tas ir drošs ceļš ģimenēm;
plānots Jelgavas 8. velojārēķinās, ka maršruts ir lielai
brauciens, un pašlaik tā
cilvēku plūsmai (apmēram 400
organizatori – Sabiedrīcilvēkiem); garums – astoņi līdz
bas integrācijas pārvalde
desmit kilometri; starts varētu
(SIP) un nodibinājums
būt no Ozolskvēra, Raiņa parka,
«Jelgava 21. gadsimtā»
Zemgales Olimpiskā centra, Liel
– līdz 10. jūnijam aicina
upes promenādes (Krasta iela) vai
jelgavniekus izteikt saskvēra pie Jelgavas dzelzceļa stavus ierosinājumus par
cijas; finiša vietai jābūt piemērotai
velobraucienam piemēap 500 cilvēkiem, kur varētu rīkot
rotāko maršrutu.
dažādas aktivitātes, un tai jābūt
pieejamai bez maksas.
Domājot maršrutu, jelgavnieki
SIP speciāliste Žanna Novaša

informē, ka viena persona var
piedāvāt vienu maršrutu. Tā
aprakstā nepieciešams precīzi
norādīt ielas un finiša vietas
nosaukumu. Maršruta varianti
tiks pieņemti līdz 10. jūnijam.
Konkursa uzvarētājs saņems
piemiņas balvu.
Informāciju par konkursantu
(vārdu, uzvāru, tālruni un e-pasta
adresi) un izstrādāto maršrutu
elektroniskā veidā var sūtīt uz
e-pasta adresi: zanna.novasa@
dome.jelgava.lv vai izdrukātā
veidā (A4 formātā) iesniegt SIP
Sarmas ielā 4.

Sāksies nometnes «Lediņos»; pieteikties var «Jundā»
 Ritma Gaidamoviča

No 10. jūnija līdz 16.
augustam nometnē «Lediņi» notiks vasaras nometne «C ir Kā..?!».
Vecāki līgumu par bērna piedalīšanos nometnē var noslēgt darbadienās no pulksten 8 līdz 18.30
«Jundā» Pasta ielā 32.
«Jundas» direktore Ilze Jaunzeme stāsta, ka nometnē notiks gan
izzinošas, gan radošas nodarbības,
tāpat bērni varēs aktīvi darboties.
Piedalīties var bērni vecumā no
7 līdz 12 gadiem. Katru nedēļu
plānots uzņemt 70 dalībniekus. Minimālais laiks, ko bērns var pavadīt
nometnē, ir nedēļa.
«Dalībniekus katru rītu «Lediņos» un dienas noslēgumā atpakaļ
uz Jelgavu nogādās organizēts
transports. Autobuss pulksten 9
izbrauks no «Jundas», bet atgrie-

šanās paredzēta pulksten 18,» tā
I.Jaunzeme, piebilstot, ka maksa
dienā ir 5 lati. Tajā iekļauts transports, divreizēja ēdināšana – pusdienas un launags – un darbam
nepieciešamie materiāli.
Direktore norāda – lai noslēgtu līgumu par dalību nometnē,
jāiesniedz aizpildīts līgums, kura
veidlapa pieejama mājas lapā www.
junda.lv, kā arī jāaizpilda aptaujas
lapa par bērna veselības stāvokli
un prasmēm. Papildus nepieciešama ģimenes ārsta izziņa, kā arī
jāiepazīstas ar nometnes kārtības
noteikumiem. «Vieta nometnē noteiktā nedēļā tiek garantēta tad, kad
par dalībnieku ir veikta samaksa
pilnā apmērā par konkrēto laiku.
Pēdējais brīdis, kad var samaksāt,
ir iepriekšējās nedēļas ceturtdienas
pulksten 14,» piebilst I.Jaunzeme.
Sīkāku informāciju par pieteikšanos nometnei un dienas plānu var
uzzināt mājas lapā www.junda.lv vai

pa tālruni 63022298.
«Junda» savai komandai aicina
pievienoties arī brīvprātīgos jauniešus, kuri gatavi palīdzēt nometnē.
Par palīgiem var kļūt jaunieši
vecumā no 15 gadiem. «Viņi palīdzēs pedagogiem sagatavot mācību
materiālus, aktivitāšu norisē un
plānošanā,» stāsta I.Jaunzeme. Jauniešiem tiks nodrošināta ēdināšana
un darba beigās izsniegts apliecinājums par brīvprātīgā darbu. CV
jaunieši aicināti sūtīt uz e-pastu:
linda.spalva@junda.lv, norādot,
kurās nedēļās vēlas strādāt.
Taču vēl sestdien, 1. jūnijā, no
pulksten 13 visi aicināti uz «Jundas» mācību gada noslēguma pasākumu «Cirkā» «Lediņos». Būs
izklaides, piepūšamās atrakcijas,
batuti, klinšu sienas, bulciņu cepšana ugunskurā, meža tēja, radošās darbnīcas, radiovadāmie kuģi
baseinā un pārsteigumi. Pulksten
15 – «Jundas» kolektīvu koncerts.
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Īsi
 Rīt, 31. maijā, no pulksten 11 līdz
17 autovadītājiem jārēķinās ar to, ka
būs slēgta Sarmas iela posmā no Mazā
ceļa līdz Raiņa ielai, kur ar dažādiem
pasākumiem norisināsies Sarmas
ielas svētki. Organizatori atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 No 1. jūnija līdz 31. augustam
Jelgavas pilsētas bibliotēkas strādās
pēc vasaras darba laika. Bet rīt, 31.
maijā, kā jau katra mēneša pēdējā
piektdienā, pilsētas bibliotēkās notiks
Spodrības diena, līdz ar to lasītājiem
tās būs slēgtas. Vasarā Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (JZB) un tās filiāles – bibliotēka «Zinītis», Pārlielupes un Miezītes
bibliotēka – strādās pēc šāda grafika:
JZB darba dienās no pulksten 10 līdz 18,
sestdienās, svētdienās – slēgta; bibliotēka
«Zinītis» – darba dienās no pulksten 10
līdz 17, sestdienās, svētdienās – slēgta;
Pārlielupes un Miezītes bibliotēka – no
otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10
līdz 18, sestdienās no pulksten 10 līdz 17,
svētdienās un pirmdienās – slēgta.
 «Lattelecom» projektā «Pieslēdzies, Latvija!» piedāvā bezmaksas
datorapmācības cilvēkiem, kas vecāki
par 50 gadiem. Mācības Jelgavā latviešu
un krievu valodā notiks Zinātniskajā bibliotēkā. Mācībām latviešu valodā jāpiesakās pa tālruni 63007747 vai 26043512,
apmācībām krievu valodā – pa tālruni
29777030 un 29118019. Tāpat iespējams pieteikties, aizpildot anketu bibliotēkas 1. stāvā Akadēmijas ielā 26. Šogad
tiek piedāvātas trīs līmeņu apmācības ar
iespēju saņemt sertifikātu, nokārtojot
pārbaudes darbu.
 Valodu skola «Valodu vēstniecība»
jelgavniekiem no 3. jūnija piedāvā
trīs nedēļas apgūt angļu valodu bez
maksas. Skola aicina pieteikties cilvēkus
vecumā no 25 gadiem. Grupā plānots
uzņemt 12 dalībniekus, taču grupu
skaits būs atkarīgs no cilvēku intereses.
Lai iegūtu iespēju mācīties, īsā intervijā
pretendentam būs jāpārliecina, ka ir
motivēts mācīties un viņam šie kursi ir
ļoti nepieciešami, piemēram, lai iegūtu
darbu, tālāk mācītos. Nodarbības notiks Spīdolas ģimnāzijā trīs nedēļas no
pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 18
un ilgs pusotru stundu. «Valodu vēstniecības» direktore Liene Lāce stāsta, ka
nodarbības būs vērstas uz sarunvalodas
apguvi. Iegūt sīkāku informāciju un
pieteikties nodarbībām var pa tālruni
20280400.
 Raiņa parkā simboliski atklāts
bezmaksas «Lattelecom» Wi-Fi interneta soliņš. Līdz ar to pašlaik Jelgavā
pie bezmaksas interneta var tikt 63
punktos, galvenokārt centrā. Ar «Lattelecom» bezmaksas lietošanai atvērto
Wi-Fi punktu sarakstu var iepazīties portālā www.jelgavasvestnesis.lv. Lai lietotu
bezmaksas Wi-Fi internetu publiskās
piekļuves vietās, lietotājam savā viedierīcē
jāizvēlas «Lattelecom_Wi-Fi» tīkls un jāatver interneta pārlūka programma. Pēc
mirkļa pārlūkprogrammā atvērsies Wi-Fi
mājas lapa ar iespēju pusstundu lietot internetu bez ierobežojumiem, pirms tam
noskatoties 15 sekunžu īsu informatīvo
ziņojumu. Lai atjaunotu bezmaksas interneta piekļuvi, lietotājam būs jāatkārto
minētās darbības. Neskaidrību gadījumā
ikviens var vērsties «Lattelecom» servisā,
sazinoties pa tālruni 177.

Ritma Gaidamoviča

Kokapstrādes uzņēmums
SIA «LMD koks» piedāvā darbu:
- lentzāģu operatoriem(-ēm) un
palīgstrādniekiem(-cēm);
- strādniecēm(-kiem) cehā.
Sīkākai informācijai zvanīt pa tālruni
29482548.
SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:
– vieglo automobiļu autoservisa
meistaram(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi vieglo
automobiļu autoservisa meistara amatā;
– automehāniķim(-ei)
ar vismaz trīs gadu darba pieredzi
automobiļu remontā.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi:
i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880.
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vēlēšanas

Jau pēc divām dienām – 1. jūnijā – visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kad savu izvēli, balsojot par kādu no politiskajiem spēkiem, varēs
izdarīt arī jelgavnieki. Vēlēšanu iecirkņi, tostarp visi piecpadsmit mūsu
pilsētā, vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem mūsu pilsētā ir 40 351 balsstiesīgais
iedzīvotājs, un tieši viņi balsojot lems, kas turpmākos četrus gadus vadīs
Jelgavu. Jāatgādina, ka kopumā Jelgavas pašvaldības vēlēšanās startēs
deviņi politiskie spēki, kuros apvienojušies 137 kandidāti, taču Jelgavas
domē jāievēl 15 deputāti. Kuri tie būs, kļūs zināms pēc 1. jūnija.
«Jelgavas Vēstnesis» īsi pirms pašvaldību vēlēšanām apkopo svarīgāko,
kas balsstiesīgajiem iedzīvotājiem jāzina, dodoties uz vēlēšanu iecirkni.

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavā
Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

189.

JELGAVAS 3. PAMATSKOLA

Uzvaras iela 10, Jelgava

190.

AĢENTŪRA «KULTŪRA»

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

191.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA

Meiju ceļš 9, Jelgava

192.

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA

Aspazijas iela 20, Jelgava

193.

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA

Skolotāju iela 8, Jelgava

194.

JELGAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA

Filozofu iela 50, Jelgava

195.

JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mātera iela 44, Jelgava

196.

LLU SPORTA ZĀLE

Tērvetes iela 91D, Jelgava

197.

SIA «ALVIMA»

Lietuvas šoseja 2, Jelgava

198.

MIEZĪTES BIBLIOTĒKA

Dobeles šoseja 100, Jelgava

199.

JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA

Akmeņu iela 1, Jelgava

200.

JELGAVAS 1. SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA

Institūta iela 4, Jelgava

201.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA

Akadēmijas iela 25, Jelgava

202.

JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA

Brīvības bulvāris 6, Jelgava

203.

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA

Loka maģistrāle 29, Jelgava

Noskaidro savu vēlēšanu iecirkni!
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs, un katrs vēlētājs vēlēšanām reģistrēts noteiktā vēlēšanu
iecirknī, kas atbilda vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanām jeb 2013. gada 3. martā.

Ja vēlētājs nav saņēmis informatīvo vēstuli no
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
ar vēlēšanu iecirkni, kurā jābalso pašvaldību vēlēšanās, un kārtas numuru vēlētāju sarakstā, to
var uzzināt divos veidos:

 zvanot pa CVK uzziņu tālruni 67049999 (no

pulksten 8 līdz 20, 31. maijā un 1. jūnijā – no
pulksten 7 līdz 24);

 PMLP mājas lapā www.pmlp.gov.lv: «Pakal-

pojumi», «E-pakalpojumi», «Vēlēšanu iecirkņa
noskaidrošana».

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek pārdots neapbūvēts zemes starpgabals 115 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000110585
Jelgavā, Tulpju ielā, turpmāk – Īpašums.
Īpašums tiks pārdots mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi starp Īpašumam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem.
Par izsoles pretendentu pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt šādu zemesgabalu īpašnieki:
• Jelgavā, Tulpju ielā 41, kadastra apzīmējums 09000110341;
• Jelgavā, Vasarnieku ielā 38, kadastra apzīmējums 09000110433;
• Jelgavā, Meiju ceļā 69B, kadastra apzīmējums 09000110604.
Izsoles pretendentam nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Jelgavas pilsētas teritorijā reģistrētajiem īpašumiem.
Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
• Īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) – Ls 460,00 (četri simti sešdesmit lati);
• solīšana notiks ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati);
• maksimālais izpirkuma termiņš – viens gads no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam;
• maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas nomaksas
pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
• par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem pircējs maksā nokavējuma
procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par attiecīgo periodu;
• aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas iemaksas termiņš ir līdz
katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam. Ja maksājuma termiņš iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad
maksājums jāveic tuvākajā nākamajā darba dienā.
Līdz reģistrācijai izsoles Pretendentam (pilnvarotā persona) jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsolāmā Īpašuma pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 46,00 (četrdesmit seši lati) un reģistrācijas maksa Ls 50,00 (piecdesmit lati), kura jāieskaita a/s «SEB
banka» Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai. Par maksājumu veikšanas
dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
Pretendentam, kurš nenosolīs augstāko cenu par izsolāmo Īpašumu vai nebūs ieradies uz izsoli, drošības naudu atmaksā piecu
darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
Izsoles pretendentu reģistrācijas kārtība:
• pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»;
• izsole notiks 2013. gada 3. augustā pulksten 10 Lielajā ielā 11, 207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, tālrunis
63005522. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz 2013. gada 30. jūlija pulksten 16 pirmdienās
no pulksten 13 līdz 19, pārējās darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12. Tālruņi
uzziņām – 63005514, 22020014.

Ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Pašvaldību vēlēšanas –
jau sestdien! Kā jābalso?
Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām
un tautas nobalsošanas pašvaldību
vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka
pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs ir
iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa
vēlētāju sarakstā – nobalsot iespējams
tikai konkrētā iecirknī.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās
ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Lai piedalītos vēlēšanās, jābūt derīgai pasei
vai personas apliecībai (eID).
Balsot jādodas uz to vēlēšanu iecirkni,
kura vēlētāju sarakstā balsstiesīgais iedzīvotājs ir reģistrēts – citā iecirknī nobalsot
nebūs iespējams. Savu iecirkni vēlētāji var
noskaidrot paziņojumā par pašvaldību
vēlēšanām, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājas lapā vai pa CVK uzziņu
tālruni 67049999.
Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams
ņemt līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām,
kurā līdztekus vēlēšanu iecirknim norādīts
arī kārtas numurs vēlētāju sarakstā, tomēr
jāatceras, ka paziņojums nav balsošanas
dokuments, tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojums nav saņemts vai tas
nozaudēts, tiesības vēlēt saglabājas.
Ierodoties iecirknī, vēlētājam jāuzrāda
pase vai personas apliecība un jādodas pie
reģistrācijas galda, kur ir norāde ar katra
balsotāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā.
Lai saņemtu balsošanas dokumentus,
jāparakstās vēlētāju sarakstā, un vēlēšanu iecirkņa darbinieks izsniegs vēlēšanu
aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu.
Derīgas ir tikai apzīmogotas vēlēšanu
aploksnes.
Tā kā katram vēlētājam ir tiesības
balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt
pašam, balsošanai jāizvēlas vēlēšanu
kabīne vai nodalījums.
Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu

Lai jau nākamajā dienā nodrošinātu iepriekšējo balsošanu, otrdienas pēcpusdienā vēlēšanu iecirkņos atbilstoši izlozē noteiktajai secībai tika sagrupētas visu
deviņu politisko partiju, kas startēs Jelgavas pašvaldības vēlēšanās, vēlēšanu
zīmes. 189. iecirknī, kas iekārtots Jelgavas 3. pamatskolā, būs jābalso 1116
vēlētājiem. Katram balsotājam tiks izsniegts viens vēlēšanu zīmju komplekts
un apzīmogota aploksne – tajā jāievieto izvēlētās partijas vēlēšanu zīme, ar
«+» atzīmējot kandidātus, kas īpaši simpatizē, vai izsvītrojot tos, kurus vēlētājs
neatbalsta, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu urnā.
zīmēm jāizvēlas viena – ar to kandidātu
sarakstu, par kuru vēlaties balsot.
Vēlēšanu zīmē var:
 ar «+» atzīmēt kandidātus, kurus
īpaši atbalstāt;
 izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt;
 neizdarīt nekādas atzīmes.
Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jāievieto aploksnē, tā jāaizlīmē un jāiemet
vēlēšanu kastē.
Neizmantotās vēlēšanu zīmes ieteicams atstāt vēlēšanu iecirknī tām paredzētajā vietā.
Jāatgādina, ka vēlēšanu dienā, 1. jūnijā,
visi iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22.

Vēlēšanu iecirkņu
darba laiks:
30. maijā – no pulksten 9 līdz
12 (iepriekšējā balsošana);
31. maijā – no pulksten 10
līdz 16 (iepriekšējā balsošana);
1. jūnijā – no pulksten 7 līdz
22 (vēlēšanu diena).

Var pieteikt
balsošanu dzīvesvietā

Nobalsot
var arī
šodien un rīt

Līdz 1. jūnija pulksten 12 vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, lai nobalsotu, var pieteikt
balsošanu savā dzīvesvietā. Šo
iespēju var izmantot, ja balsstiesīgais iedzīvotājs vēlēšanu dienā
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.

Kaut arī oficiālā vēlēšanu diena
ir sestdiena, 1. jūnijs, visi vēlēšanu
iecirkņi darbu sāka šajā nedēļā – jau
no 27. maija ikvienam vēlētājam tajos
nodrošināta iespēja iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par
kandidātiem un balsošanas kārtību,
kā arī pieteikt balsošanu dzīvesvietā.
Savukārt kopš vakardienas, 29. maija,
tiek organizēta iepriekšējā balsošana.

Pieteikt balsošanu dzīvesvietā var
tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa
vai kāda cita iemesla dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Lai pieteiktu
balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta
iesniegums, kurā jānorāda: vēlētāja
vārds, uzvārds, personas kods; precīza
adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, kā
arī kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā tajā iecirknī,
kurā vēlētājs reģistrēts. To iecir-

knī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja
uzticības persona. Turklāt vēlētāja
uzticības persona iesniegumu vēlētāja
vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.
Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus
pieņems šādos laikos: ceturtdien, 30.
maijā, no pulksten 9 līdz 12; piektdien,
31. maijā, no pulksten 10 līdz 16; sestdien, 1. jūnijā, no pulksten 7 līdz 12.
Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc
pulksten 12, taču jāņem vērā, ka šajā
gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks
pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties
vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām – pulksten 22.
Papildu informāciju par balsošanas
iespēju vēlētāja atrašanās vietā var
iegūt pa tālruni 67049999 (ceturtdien
no pulksten 8 līdz 20, 31. maijā un 1.
jūnijā – no pulksten 7 līdz 24).

Izmantot iespēju balsot iepriekš var
jebkurš vēlētājs, kurš nevarēs ierasties
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, 1. jūnijā.
Iepriekšējā balsošana sākās trešdien, 29.
maijā, taču nobalsot iepriekš iespējams arī
šodien un rīt: šodien, 30. maijā, to var izdarīt
no pulksten 9 līdz 12, savukārt piektdien,
31. maijā, no pulksten 10 līdz 16.
Balsošanas kārtība ir tāda pati, kā balsojot oficiālajā vēlēšanu dienā.

Kļūsti par brīvprātīgo
pašvaldību vēlēšanu novērotāju!
Vēl tikai šodien, 30. maijā, līdz domes vēlēšanu deputātu kandidāti.
pulksten 24 iespējams reģistrēties
Lai iegūtu tiesības novērot pašvaldību
par brīvprātīgo novērotāju pašval- vēlēšanas, jāreģistrējas CVK mācību
dību vēlēšanās.
portālā internetā, kur jāiepazīstas ar
mācību kursu «Pašvaldību vēlēšanu
Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš kārtība» un kursa beigās jāaizpilda
pašvaldību vēlēšanu dienā, 1. jūnijā, pašvaldību vēlēšanu novērotāja reģisbūs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, trācijas anketa.
var pieteikties par Centrālās vēlēšanu
Pēc tam e-pastā tiks atsūtīta CVK
komisijas (CVK) brīvprātīgo vēlēšanu brīvprātīgā pašvaldību vēlēšanu nonovērotāju. Taču jāņem vērā, ka vēlē- vērotāja pilnvara – tā būs sagatavota
šanu novērotāji nedrīkst būt attiecīgās elektroniski un derīga bez paraksta.

Vēlēšanu iecirknī pilnvara jāuzrāda
kopā ar personu apliecinošu dokumentu
(pasi, personas apliecību (eID) vai autovadītāja apliecību). Vēlēšanu iecirknī novēroto būs jāatzīmē Novērotāja anketā.
Izsmeļošu informāciju, kā kļūt par
brīvprātīgo pašvaldību vēlēšanu novērotāju, var iegūt CVK mājas lapā www.
cvk.lv, sadaļā «Vēlēšanu novērošana».
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto
Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs

Otrā profesionālā uzvara

Boksa sacensībās profesionāļiem Jūrmalā
pie otrās uzvaras profesionālajā ringā tika
Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra pārstāvis
Ņikita Petrovs. Savu
pretinieku supersmagā svara lietuvieti Imantu Davidaiti
Aleksandra Knoha
audzēknis nokautēja
trešajā raundā. Pēc šīs
pārliecinošās uzvaras
speciālisti Ņikitu vērtē kā perspektīvu
smagsvaru, kuram nākamās PRO cīņas
prognozē ar daudz pieredzējušākiem
pretiniekiem.

SELL spēlēs 15 medaļas

XXIX SELL spēlēs zelts LLU orientieristiem
Jānim Krūmiņam un komandai (Kate Dūdele,
Ieva Brice, Ilze Cahrausa), cīkstonēm Ļubovai
Akuto un Inetai Zālītei. Sudrabs badmintonistam Raivo Bobrovam un stafetē Andrejam
Romaņivam, Mārtiņam Rallem, Vladislavam
Prosmickim un Aigaram Gulbim. Bronza
orientēšanās sportā I.Cahrausai, puišu (Atis
Rešķis, J.Krūmiņš, Jānis Kūms) un meiteņu
komandām (Māra Stolere, Sabīne Oficiere,
Anete Geduševa), regbijā (Ivars Orlovs, Ainārs
Indrins, Andrejs Buraks, Kristaps Ivans, Miks
Brūšnieks, Artūrs Kumskovs, Jānis Kaucis,
Matīss Zalcmanis, Dmitrijs Balcers), peldēšanā Jānim Freimanim, vieglatlētikā M.Rallem,
spēka trīscīņā Kristeram Saukam, cīņā Aleksejam un Vladimiram Koteļeņeciem, Modrim
Martinovam, Jānim Bajinskim.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports

Labo personiskos rekordus Latvijas čempionāta posmā
Latvijas čempionātā svaru stieņa trīs medaļas
spiešanā guļus uz reižu skaitu kluba
«Apolons» sportisti izcīnīja četras medaļas. Sudraba medaļu ieguva Eduards
Matvejevs un Igors Semjonovs, kurš
laboja savu personisko rekordu, savukārt bronzas medaļa Maksimam Kuņejevam un Pāvelam Kijanovam. Labi
nostartēja arī citi: ceturto vietu izcīnīja
Jana Jansone un Oļegs Illarionovs, bet
personisko rekordu laboja Denis Korohods, Artūrs Aleksandrovs,
Undis Nei
lands un
Edijs Ceplītis.

Svētkos aktīvi sporto
Jelgavas Pilsētas svētku programma bija
piesātināta arī ar sporta pasākumiem,
piedāvājot jelgavniekiem pirmo reizi vērot veikborda sacensības, just līdzi virves
vilcējiem, strītbola laukumā cīnīties par
ceļojumu uz Stokholmu, uzspēlēt galda
tenisu, vērot burāšanas sacensības,
piekto reizi nest un turēt uz rokām sievas. Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis norāda, ka daudz ko nosaka
laikapstākļi, kas šoreiz mūs pārāk nelutināja, tomēr, neskatoties uz to, kopumā
pasākumi bija labi apmeklēti. Jāpiebilst,
ka paldies tika teikts arī skolēniem par sasniegumiem Latvijas mēroga sacensībās,
kā arī apbalvotas sportiskākās skolas.
Jelgavas Skolēnu spartakiādē jaunākajā
grupā (2001. – 2002. dz. g.) uzvarēja 4.
pamatskola, 1999. – 2000. gadā dzimušo grupā – Spīdolas ģimnāzija, 1997.
– 1998. gadā dzimušo grupā – Jelgavas
Valsts ģimnāzija, 1993. – 1996. gadā
dzimušo grupā – Spīdolas ģimnāzija.

Zemgales Olimpiskajā centrā notika
Latvijas SMScredit.
lv BMX čempionāta
otrais posms, kurā
jelgavnieki izcīnīja trīs
medaļas – vienu zelta
un divas sudraba. Uzvaru izcīnīja Alvis
Lānso (CR 30+) (attēlā), sudrabs Jānim
Kuļikovskim (CR 12+) un Rodrigo Antulim (B 5–6). Talantīgais braucējs Kristens
Krīgers «Open Pro» klasē šoreiz desmitais.
Jāpiebilst, ka vienlaikus notika arī Jelgavas
atklātais čempionāts, kurā uzvaru izcīnīja
«Mītavas kumeļu» braucēja Vanesa Bul
dinska, un «Open» sacensības, kurās uzvara jelgavniekam Markam Cimermanim.

Jelgavas skolu uzvarētāji Latvijas
skolēnu 66. spartakiādē
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Finālsacensībās basketbolā 1999. – 2000. g. dz. zēniem 1.
vieta: Rolands Opaļevs, Pavils Vuškāns, Linards Rezevskis,
Maksims Husko, Toms Siliņš, Edvards Kurmiņš, Rainers
Ivars Dzenis.
Jelgavas 6. vidusskola
Finālsacensībās vieglatlētikā četrcīņā «Draudzība» Annai
Ševčenko 1999. – 2000. g. dz. meiteņu grupā 1. vieta.
Jelgavas 4. vidusskola
Finālsacensībās basketbolā 1. vieta 1999. – 2000. g. dz.
meitenēm: Katrīna Kārkle, Sindija Smirnova, Lāsma Vītola,
Laura Kārkle, Enija Ķīvīte, Eva Elīna Karpjuka, Ance Emīlija
Krūmiņa, Daniela Dzedone.
Finālsacensībās basketbolā 1. vieta 1997. – 1998. g. dz.
meitenēm: Alise Midre, Anete Stūrmane, Inese Trušele,
Elīna Indāre, Krista Velme, Vita Bernāte, Zane Brakovska.
Jelgavas 4. pamatskola
Krosa stafetēs «Latvijas Avīzes kauss» 1. vieta 2001.
– 2002. g. dz. zēniem 3x500 m krosa stafetēs: Roberts
Tabunovs, Rimants Eņģelis, Endijs Kulbergs.
Krosa stafetēs «Latvijas Avīzes kauss» 1. vieta 2001.
– 2002. gadā dzimušajiem zēniem un meitenēm jauktā
komandā 4x500 m krosa stafetēs: Patrīcija Adamoviča,
Annija Ukše, Roberts Kuligins, Roberts Grīnbergs.

Piektajā Jelgavas sievu nešanas čempionātā, spītējot lietum, uzvarēja Sandra un Aigars Olavi. Balvā viņi ieguva ceļojumu 300 latu vērtībā no tūrisma
kompānijas «Relaks tūre» ar pašu izvēlētu galamērķi. «Dosimies uz Slovākiju
vai Horvātiju. Tur ir būts, un mums patīk, jo tur ir kalni un skaista daba,»
tā uzvarētāji. Savukārt sievu turēšanas disciplīnā ar rezultātu 8,55 minūtes
uzvarēja Mārtiņš Ivanovs un Ārija Kļaviņa. «Jāmāk pareizi turēt, lai varētu
arī atpūsties,» tā uzvarētājs, kurš ir vairākkārtējs sievu nešanas čempionātu dalībnieks. Jelgavas rekordu – 11 minūtes – pagājušajā gadā uzstādīja
Sandra un Ainārs Gudēvici.

«Swedbank» Latvijas Jaunatnes basketbola līga
Jelgavas U-14 meiteņu komandai «Swedbank» Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas finālsacensībās 3. vieta: Līva
Kokoreviča, Janeta Rozentāle, Ieva Rozenfelde, Krista Gaisa, Inese Jermakova, Ronda Ozoliņa, Ilona Starostenkova,
Nadežda Šersta, Vitnija Vilciņa, Ance Ozola. Komandas
treneris: Harijs Zelčs.
Jelgavas U-19 jauniešu komandai «Swedbank» Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas finālsacensībās 3. vieta:
Uvis Strogonovs, Česlavs Mateikovičs, Kaspars Kalniņš,
Edgars Kokins, Rihards Adiņš, Kaspars Neimanis, Roberts
Opaļevs, Jēkabs Roziņš, Oskars Liepiņš, Emīls Kiziks, Egils
Cinis. Komandas treneri: Pēteris Lagzdiņš, Jānis Vītols.

Ķers Lielupes zandartu

Aizvadīts pirmais Jelgavas strītbola čempionāta posms, ko rīkoja Sporta servisa
centrs sadarbībā ar BK «Jelgava». Elites
grupas (vīrieši, 16 – 35 gadi) uzvarētājs
pēc trīs posmiem iegūs ceļojumu četrām personām ar prāmi uz Stokholmu.
Pēc pirmā posma ceļojumam vistuvāk ir
komanda «Bārs Dekoltē», kuras sastāvā
spēlēja BK «Valmiera» saspēles vadītājs
un Latvijas čempionāta bronzas medaļas
ieguvējs Kalvis Krūmiņš, Edgars Krūmiņš,
Klāvs Eglītis un Mārtiņš Ivanovs. «Atšķirība starp basketbolu un strītbolu ir
liela – jā, bumba ir jāmet grozā, bet viss
pārējais atšķiras: segums, apstākļi, spēle
ir rupjāka, lielāks traumatisms. Basketbolisti jau šādos turnīros sevi kontrolē, savas
kustības, lai nepaslīdētu un nenokristu,
negūtu traumu,» tā K.Krūmiņš. Viņš
atzīst, ka pašam labāk tīk spēlēt zālē, jo
viņš ir īss un viņa trumpis ir ātrums, ko
strītbolā īsti attīstīt nevar. Sacensībās
piedalījās vēl divi LBL spēlētāji – BK «Jelgava» saspēles vadītājs Gatis Justovičs
un BK «Barons Kvartāls» centra spēlētājs
Jēkabs Rozītis. 1. posmā uzvaras izcīnīja
komandas «Ballerz» (12 gadi un jaunāki
zēni), «Ghetto čaļi» (puiši, 13 – 15 gadi),
«Doks» (35+) un meiteņu komandas
«Jeļgova» un «Zilonis».

Pirmo reizi Jelgavā notika veikborda sacensības
«Jelgava Wake Open
2013», kas bija pirmais
Latvijas čempionāta
posms – sportisti, turoties
striķī, brauca aiz laivas un
izpildīja dažādus trikus.
Par šī posma uzvarētāju
kļuva jelgavnieks Vadims
Makars, kurš ir arī šā brīža
Latvijas čempions. Jāpiebilst, ka Vadims ir absolvējis Jelgavas 1. ģimnāziju.
Viņa klases audzinātāja
Maija Actiņa norāda: «Skolas laikā Vadims bija par
sevi pārliecināts, aktīvs,
reizēm spurains un vēlējās
būt neatkarīgs. Vēlme sevi
apliecināt viņam bija jau
tolaik.» Starp citu, Vadims
skolas laikā nodarbojies ar
cīņas sporta veidiem.

Virves vilcēju
klubs «Ozoli»
kļuva gan par
Latvijas čempioniem 720 un 680
kilogramu grupā, gan izcīnīja
Sporta servisa
centra kausu.
Foto: Ivars Veiliņš
un Vineta Zelča

 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē, 1. un 2. jūnijā,
pirmo reizi notiks Jelgavas pilsētas atklātās divu dienu sacensības makšķerēšanā «Lielupes
zandarts 2013». Pulcēšanās
un dalībnieku reģistrācija būs
Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos Lielupes labajā
krastā kilometru no Iecavas
ietekas pa straumi uz leju sestdien no pulksten 13.
Sestdien sacensības ilgs no pulksten 15
līdz 21, bet svētdien – no pulksten 5 līdz
11. Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis norāda, ka uzvarētāji tiks noteikti divu dienu kopvērtējumā, summējot
punktus, kas tiks piešķirti par konkrētām
zivīm un to svaru. Apbalvošana paredzēta
2. jūnijā pulksten 13. Kopējais balvu fonds
ir 550 lati.
Vērtēšana notiks komandās (laivā divi
sportisti) un individuālajā konkurencē (laivā viens sportists). Dalībniekam jāuzrāda
derīga makšķerēšanas atļauja. Makšķerēt
atļauts, izmantojot vienu makšķerēšanas
rīku (velce, spinings). Dalības maksa par
divu dienu sacensībām ir četri lati no
dalībnieka, nepilngadīgiem, pensionāriem
un invalīdiem – bez maksas. Dalības maksa
jāsamaksā sacensību dienā reģistrējoties
pirms sacensībām. «Tā kā svētdienas rītā
agri jāceļas, visticamāk, makšķernieki paliks pa nakti teltīs vai automašīnās, tāpēc
pirmās dienas vakarā kopā vārīsim zivju
zupu, bet no rīta – tēju,» tā J.Kaminskis.
Papildu informācija pa tālruni 29196004.
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Sporta pasākumi
30. maijā pulksten 18 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13 vecuma grupā
(ZOC).
31. maijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Daugava» (Rīga) (ZOC).
1. jūnijā pulksten 12 – pasākums
Jelgavas bērnunama bērniem (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
1. un 2. jūnijā pulksten 12 – Latvijas
Jaunatnes vasaras olimpiādes kvalifikācijas 2. kārtas pusfināli basketbolā
jauniešiem (Sporta hallē).
2. jūnijā pulksten 11 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā (ZOC).
8. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 6. kārta (6. vidusskolā).
8. jūnijā pulksten 11.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13 grupā: Jelgavas BJSS – JFK «Jelgava» (ZOC).
8. jūnijā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava 2» – BFC «Daugava» (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Celtnieks. Tīru, mūrēju skursteņus, plītis un
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Bilancspējīga grāmatvede. Tālrunis
20193049.

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA
«Pūčuks» meklē pirmsskolas izglītības skolotāju un dārznieku. Pieteikties pa tālruni
26337142 vai e-pastu: inese-krasmane@
inbox.lv.
SIA «Baltic Logistic Solutions» aicina darbā
Olaines noliktavā darbiniekus darbam
saldētavā vasaras sezonai. Interesentus
lūdzam sūtīt CV uz e-pasta adresi: cv@bls.
lv. Tālrunis papildu informācijai 29177181.
Z/s «Pīlādži» meklē strādnieku nelielai
lauku saimniecībai. Dzīvošana uz vietas.
Sīkāka informācija pa tālruni 28864542.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Lejnieki EKO» piedāvā darbu čaklām mizotājām.
Darbs visu dienu uz kājām pie konveijera.
Samaksa pēc padarītā. Atrodamies Emburgā. Ir transports no Jelgavas caur Garozu.
Tālrunis 29491993.

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Kolekcionārs pērk porcelāna figūriņas,
vāzes, sienas šķīvjus. T.29954171

Dažādi
Jelgavas 3. pamatskola 4. jūnijā plkst.18
aicina uz pirmo tikšanos savus topošos
pirmklasniekus un viņu vecākus.
Pļauju zāli. T.26395804.
Pērkam zarus un lapu koku cirsmas,
attīrām aizaugušas platības, sniedzam
šķeldošanas pakalpojumus. T.26322087,
29130555.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203
Konsultācijas par privātpersonu maksātnespēju. T.27805582.
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
ANTOŅINA ŠALIGINA (dz. 1923. g.)
SKAIDRĪTE ZARIŅA (dz. 1924. g.)
ILGA BAUMANE (dz. 1932. g.)
LILIJA VENDIŅA (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 30.05. plkst.11 Zanderu kapsētā.
GAĻINA BAUSKA (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 30.05. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ALMA KRONBERGA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 30.05. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Saules garša». Dok. f. 1.sērija.
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 10.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1625.sērija.
9.25 «Aktrise Ragārēs». 1.sērija.
10.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.35  «Sapņu viesnīca. Mjanma» (ar subt.).
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 11.sērija.
13.35 «Es – savai zemītei».*
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls. 5. un 6.sērija.
15.15 «Aculiecinieks».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1625.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 13.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «De facto».*
0.25 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.00  «Smalkais stils». 13.sērija.
1.30 Kapelas Bumerangs 20 gadu jubilejas koncerts.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.*
6.35 «Kā vilks siventiņu neapēda». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 1.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 11.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 7.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsac. atl. spēle volejbolā. Turcija – Latvija.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 4.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto games 2013».
19.45 «Nanotehnoloģijas elektomobiļos». Dok. f.
20.00 «100 g kultūras».
20.30  «Aiz horizonta». Dok. f. 1.sērija.
21.25 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.(noslēguma) sērija.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
22.55 «Cittautieši».
23.05 Eiropas meistarsacīkstes autokrosā. Latvija. Mūsa.
23.35  «Dzelmes vilinājums». Drāma. 1.sērija.
1.15  «Izmeklētāja Kinga». 3.sērija.

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Debesu mirdzums tavās acīs». Melodrāma. 2006.g.
11.55 «Galileo».*
12.25 «Laimīgs un vesels».*
12.55 «Mans mīļais draugs 4».*
13.30 «No 57. paralēles».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 59.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 79.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Tauriņdeja». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1971.g.
23.10 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.30 «Trauma». ASV seriāls. 1.sērija.
1.20 «Pasaules neparastākās būtnes 2». 3.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 5.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 4.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 54.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 20.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Simpsoni 21». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
9.00 «Mendija un čerokī dārgumi». Piedzīv. f. ģimenei.
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.30 «Māmiņu klubs».*
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 179.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 645. un 646.sērija.

16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 646.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 5.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 257.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 9.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 11.sērija.

4. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Saules garša». Dok. f. 2.sērija.
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 11.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1626.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 147.sērija.
11.10 «Lai top!»*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40  «Montija Dona itāļu dārzi». Dok. f. 4.sērija.
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Viss notiek!»*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
16.20  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1626.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 14.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Laika dimensija».*
0.15 «Kopā» (ar subt.).*
0.30 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.05  «Smalkais stils». 14.sērija.
1.35 «Liepājas dzintars 2006». 1.daļa.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.*
6.35 «Kabata». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 2.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 12.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 8.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 2.finālspēle. BK Ventspils – VEF Rīga.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 5.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
20.00 «100 g kultūras».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Termītu svētnīcas». Dok. f.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
22.55 «Cittautieši».
23.05 «Tavs auto».
23.35  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 1.sērija.
0.30 «Mikrofona dziesmas».

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 78.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.25 «Galileo».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 76.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 60.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 80.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mīlestība Taizemē». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 18.sērija.
0.10 «Trauma». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 76.sērija.
1.55 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 6.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 5.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 55.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 1.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Mendija un slepenā eja». Piedzīv. f. ģimenei.
11.05 «Kobra 17». 5.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 180.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 646. un 647.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 647.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 20.sērija.
22.00 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.05 «Sazvērestība». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 12.sērija.
1.10 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.

5. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Saules garša». Dok. f. 3.sērija.
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 12.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1627.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 148.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Aculiecinieks. Dzīve ar eiro. Igaunija». 1. un 2.daļa.*
14.40 «Aculiecinieks»*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1627.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 15.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.15 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 1.sērija.
1.00  «Smalkais stils». 15.sērija.
1.30 «Liepājas dzintars 2006». 2.daļa.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā».*
6.35 «Suns Funs un vējš». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 3.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Autosporta programma nr.1».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 13.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 9.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 3.finālspēle. VEF – Ventspils.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 6.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».
20.00 «100 g kultūras».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
22.55 «Cittautieši».
23.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.35 «Spots».*
0.05 «Mikrofona dziesmas».
1.40; 2.40 «Troksnis»*.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 79.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestība Taizemē». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.55 «Intrigante 5». ASV seriāls. 18.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 77.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 61.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 81.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 21.sērija.
22.10 «Es esmu leģenda». Fantastikas trilleris. 2007.g.
0.15 «Trauma». ASV seriāls. 3.sērija.
1.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 77.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 7.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 6.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 56.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 2.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Breidiju ģimenīte». Komēdija.
11.05 «Kāsla metode 3». 20.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «Denijs spoks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 181.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 647. un 648.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 648.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 3.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.55 «Terra Nova». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
0.50 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 12.sērija.

6. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Saules garša». Dok. f. 4.sērija.
6.45  «Luijs». Anim. ser. 61.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1628.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 149.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Anim. ser. 74.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Anim. f. 49. un 50.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1628.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 16.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
22.15 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 22.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Rozmarija un Timiāna». 23.sērija.
0.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 9.sērija.
1.00  «Smalkais stils». 16.sērija.
1.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā».*
6.35 «Sarežģītais zvirbulēns». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 4.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ātruma cilts».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 14.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 10.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 LBL 5.finālspēle. VEF – Ventspils.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 11.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 7.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Eiropas meistarsacīkstes autokrosā. Latvija. Mūsa.*
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Sievietes ceļš Zanskarā». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti».
22.55 «Cittautieši».
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Motociklisti».*
23.45 «Ghetto games 2013».*
24.00  «Termītu svētnīcas». Dok. f.
1.00  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 24.sērija.
1.25 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
1.55 «Mikrofona dziesmas».

20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dabas stihiju varā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
21.45 «Mentālists 4». ASV seriāls. 6.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 10.sērija.
23.40 «Izrunas sezona». ASV drāma. 2005.g.
1.30 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 8.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 7.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 57.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 3.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.00 «Labais burgers». Ģim. komēdija.
11.05 «Radu būšana 6». 5.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 182.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 648. un 649.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls. 25. un 26.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 649.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «Ruslans». Spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.10 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 12.sērija.
1.10 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.

7. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Saules garša». Dok. f. 5.sērija.
6.45  «Luijs». Anim. ser. 62.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Gaišā piemiņā». 1. un 2.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 150.(noslēguma) sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». 25. un 26.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 22.sērija.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 23.sērija.
15.30 «Latgale atvērta sadarbībai». Dok. f.
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05  «Luijs». Animācijas seriāls. 75.sērija.
16.12 «Tillija un draugi». Anim. f. 51. un 52.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
19.30 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15  «Midsomeras slepkavības 12» (ar subt.). 4.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 10.sērija.
1.00 «Siguldai – 800». Koncerts Sveiciens no Siguldas.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.*
6.35 «Ūdensbrīnums». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 5.sērija.
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 15.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 11.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pārbaudes spēle futbolā. Turcija – Latvija.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 12.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 8.sērija.
17.25 «Tavs auto».*
17.55 Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
18.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 P. k. izc. atl. sp. futb. Latvija – Bosnija-Hercegovina.
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Latvijas stāsti» .
22.55 «Cittautieši».
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».*
23.45 «Lielais cirks 9». 10.daļa.
0.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 43.sērija.
1.35 «Mikrofona dziesmas».

LNT

LNT

5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 80.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ilgas pēc Jaunzēlandes». Melodrāma. 2009.g.
11.55 «Precamies!?! 2». 1.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 78.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Seriāls. 81.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 62.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 82.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.

5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 81.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paradīze zemes malā». Melodrāma. 2009.g.
11.55 «Precamies!?! 2». 2.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 79.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 63.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 83.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.

Ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Kin-Dza-Dza» (ar subt.). Komēdija. 1986.g.
24.00 «Īdzīgie veči». ASV komēdija. 1993.g.
1.15 «Likums un kārtība 6». Seriāls. 22.sērija.
1.50 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 9.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 8.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 58.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 4.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.00 «Brediju stilā». Komēdija.
11.05 «Slepkavība 2». 11.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 183. un 184.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Karstgalvji». ASV komēdija. 1991.g.
22.05 «Tropu negaiss». Komiska spraiga sižeta filma. 2008.g.
0.10 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 8.sērija.
1.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». 183. un 184.sērija.

8. jūnijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 12.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 1.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 1.sērija.
8.25  «Luijs». Anim. ser. 80.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 23.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
10.00 «Lai dzīvo bērni 6». Dok. f.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 LV jaunatklāšanas raidījums TE!*
12.00 «Lai top!»*
13.00 «Nezūdamības likums.*
15.15 «100 g kultūras».*
15.45 «Aculiecinieks».*
16.00 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip».
1.00 Nakts ziņas.
1.10 «Muzikālā banka 2012».*

LTV7
6.05 «Saldie 80-tie». Labākās Mikrofona dziesmas.
7.40 «Mana virtuālā sirds». Dok. f.
7.50 «Praktisi padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».*
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.(noslēguma) sērija.*
13.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 1. un 2.sērija.
15.10  «Aiz horizonta». Dok. f. 2.sērija.
16.05  «Sievietes ceļš Zanskarā». Dok. f.
17.05 «Galvenais – paspēt» (ar subt.). Melodrāma.
18.45 «Spots».
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.30 «Dabas formas». Dok. f. 2.sērija.
20.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 2.sērija.
20.30 «1000 jūdzes Indijā». 1. un 2.sērija.*
21.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 5.sērija.
22.20  «Nav dūmu bez stobriem». Kriminālkomēdija.
0.15 Eiropas meistarsacīkstes autokrosā. Latvija. Mūsa.*
0.45  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 24.sērija.
1.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 82.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 1.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 22.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trakie Tūņi bērnībā». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
8.35 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.30 «Galileo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 5.sērija.
12.10 «Herijas likums 2». 7.sērija.
13.10 «Raganas». Piedzīvojumu filma ģimenei.
15.10 «Kin-Dza-Dza» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1986.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Solo dēlam». Vācijas melodrāma. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 3». Lielbritānijas seriāls. 8. – 10.sērija.
0.35 «Cilvēks-iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1992.g.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 10.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 9.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma

6.35 «Sarkanais suns Klifords». 59.sērija.
7.05 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 32.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 18.sērija.
8.10 «Bakugani 3». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 2.sērija.
9.20 «Misters Bīns». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.40 «Kinomānija».
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.10 «Karstgalvji». ASV komēdija. 1991.g.
16.55 «Karsējmeitenes: Visu vai neko». Komēdija. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
21.10 «Viss par Stīvu». ASV komēdija. 2009.g.
23.10 «Aci pret aci». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
1.15 «Karsējmeitenes: Visu vai neko». Komēdija. 2006.g.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns ziedu veikals!
Pie Rīgas ielas un Kalnciema ceļa krustojuma
atvērts jauns ziedu veikals – «Vizbulīte».
Piedāvājam: ziedus, puķu stādus, štrausus, vainagus, mēslojumu puķēm un dārzeņiem, dāvanas.
Darba laiks: katru dienu no pulksten 7.30 līdz 20.

LTV7
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.
7.35 «Cita realitāte – Gruzija». Dok. f.
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 «Galvenais – paspēt» (ar subt.). Melodrāma.
14.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
15.05 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 1. un 2.sērija.
16.50 Eir. meistarsac. atl. spēle volejbolā. Latvija – Turcija.
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Dzelmes vilinājums». Drāma. 2.sērija.
21.10  «Specvienība». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
22.05  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.55 «Lielais cirks 9». 10.daļa.
23.55  «Nav dūmu bez stobriem». Kriminālkomēdija.
1.50 «1000 jūdzes Indijā». 1. un 2.sērija.*

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 11.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 10.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». 60.sērija.
7.05 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 33.sērija.
7.25 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 19.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.40 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņs 4».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
15.00 «Viss par Stīvu». ASV komēdija. 2009.g.
17.00 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja: Dzīvības šūpulis».
22.15 «Pekle». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
0.20 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.

no 4. līdz 15. jūnijam. Uzņemšana notiks šādos laikos:
3.06., 5.06., 7.06., 10.06., 12.06. un 14.06. no pulksten
9 līdz 14; 4.06., 6.06., 11.06., 13.06. no pulksten 13
līdz 18. Reģistrējoties jāņem līdzi liecības kopija un
jāuzrāda oriģināls. Priekšrocības mācīties 7. klasē ir
tiem skolēniem, kuru 6. klases gada vērtējumu vidējā
atzīme, kā arī vērtējumi latviešu valodā, matemātikā,
angļu valodā ir augstāki.

Jelgavas Valsts ģimnāzija uzņems skolēnus 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana notiks no 17. līdz 20. jūnijam
no pulksten 9 līdz 14 un 21. jūnijā no pulksten 9 līdz 11.
Uzņemto skolēnu sanāksme – 26. jūnijā pulksten 10
skolas zālē.

Mākslas studija

MANSARDS

(Jāņa ielā 1a, Jelgavā)

Jelgavas Speciālā internātpamatskola,
Filozofu ielā 50, aicina 2007. – 2009. gadā dzimušos
bērnus 2013./2014. mācību gadā apmeklēt pirmsskolas izglītības programmu ar apmācību latviešu valodā.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs attīstīt katrā bērnā
estētiskās, intelektuālās un fiziskās spējas, veidojot
bērnos iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un
kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773.

Nodarbības vasarā

Meistardarbnīcas zīmēšanā
Meistardarbnīcas gleznošanā
Meistardarbnīcas dizainā

(no 10 gadu vecuma)
Pirmā tikšanās
sestdien, 7. jūnijā pulksten 18.00.
Aicinām pieteikties līdz 7. jūnijam
pa tālruņiem 29419941 Raitis;
26173276 Kristīna
vai personīgi mākslas studijā “Mansards”

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju ielā 8, t.63021897

uzņem audzēkņus bez vecuma ierobežojuma
2013./2014. m.g.
šādās programmās:
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
(1. – 7. klasei);
• Pamatizglītības programma (1. – 9. klasei);
• Pamatizglītības profesionāli orientētā pedagoģiskās
korekcijas programma (8. – 9. klasei) sadarbībā ar
Jelgavas tehnikumu;
• Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (10. – 12. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma (10. – 12. klasei).
Iespējams mācīties no plkst.9 līdz 20.40 sev izdevīgā
laikā klātienē vai neklātienē, arī sestdienās. Audzēkņiem,
kuri nevar regulāri apmeklēt stundas, piedāvājam iegūt
pamatskolas vai vidējo izglītību tālmācībā vai eksternātā.
Piedāvājam mācīties arī pēc individuāla plāna.
Skolā darbojas māmiņu istaba, kur stundu laikā var atstāt
mazuli auklītes uzraudzībā, strādā psihologs un sociālais
pedagogs. Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst.9 līdz 17
skolas kancelejā.
Uzņemšana skolā: 17. – 20. jūnijā no plkst.10 līdz 14
un no plkst.16 līdz 18.
Iegūt sīkāku informāciju par skolu un pieteikties mācībām
skolā var Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolas mājas
lapā: www.jvmv.lv.

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas
vidusskolā profesionālās ievirzes izglītības
programmās 2013. /2014. mācību gadā
Uzņemam jaunus audzēkņus no 6 līdz 13 gadiem šādās
profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona
spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle,
kokles spēle, ģitāras spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons,
klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, tuba, trombons;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija no 15. maija katru darba
dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā,
Lapskalna ielā 2, vai pa tālruni 63020203, vai e-pastu:
intaslaveika@inbox.lv.
Uzņemšana – muzikālo dotību pārbaude (sagatavot
1 tautas dziesmu) notiks 4., 5., 6. jūnijā laikā no
plkst.15 līdz 19:
4. jūnijā – klavierspēle, čella spēle, akordeona spēle,
5. jūnijā – vijoļspēle, ģitāras spēle, kokles spēle,
6. jūnijā – pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija,
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.

-

Audzēkņu uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības
programmas «Vizuāli plastiskā māksla»
sagatavošanas grupā
uzņemam astoņus un deviņus gadus vecus bērnus.
Mācību ilgums – 2 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli
plastiskā māksla» 20V
uzņemam desmitgadīgus bērnus.
Mācību ilgums – 5 gadi.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli
plastiskā māksla» 30V
uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.
Līdz š.g. 4. jūnijam iesniegums uz Jelgavas Mākslas
skolas veidlapas (pieejama mājas lapā www.j-m-s.
lv) jāiesniedz sekretariātā Mazajā ceļā 2, līdzi ņemot
pretendenta personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas
apliecību vai pasi).
Jelgavas Mākslas skolā Dainas Petteres
Keramikas studija
aicina pieteikties vasaras nodarbībām vecuma grupās 5
– 7 gadi un no 8 gadiem līdz neierobežotam vecumam.
Nodarbību sākums – 11. jūnijā. Pieteikties pa tālruni
26696222.
Jelgavas Mākslas skolā Agijas Ivanovas
Radošā mākslas studija
aicina pieteikties vasaras nodarbībām vecuma grupās
5 – 6 gadi un 7 – 10 gadi. Nodarbību sākums –
5. jūnijs. Pieteikties pa tālruni 28857845.

BSA Jelgavas filiālē uzsākta
uzņemšana 2013./2014. m.g.
BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām,
un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas
akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga
diplomus.
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas,
kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē:
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS
(studiju forma – dienas un vakara,
studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda))
• TIESĪBU ZINĀTNE
Iegūstāmā kvalifikācija – juriskonsults.
• UZŅĒMĒJDARBĪBA
Padziļināts virziens: menedžments (firmas vadība).
Iegūstāmā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs.
• SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public relations).
Iegūstāmā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību menedžeris.
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs tirdzniecībā
un mārketingā.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 5.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 23.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 3». 8. – 10.sērija.
13.30 «Galileo».
14.00 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.
16.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Pasaules neparastākās būtnes 2». Dok. ser.
18.00 «Ziņas sešos».
18.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls.
23.10 «Ielu karaļi». ASV krimināldrāma. 2008.g.
1.10 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.

Jelgavas Valsts ģimnāzija uzņems skolēnus 7. klasēs

Uzņemto skolēnu vecāku sanāksme – 19. jūnijā pulksten
18 skolas zālē.

9. jūnijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.40 «Pienene».
7.05 «Sveika, Robij!» 2.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 2.sērija.
8.25  «Luijs». Anim. ser. 81.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules». Dok. f.
12.00 Dievkalpojums. Tiešraide no Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00; 16.35 «100 g kultūras».*
17.10 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Mantotā ģimene» (ar subt.). Drāma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.45 «Seržanta Lapiņa atgriešanās» . Traģikomēdija.
23.10 Nakts ziņas.
23.18 Laika ziņas.
23.20  «Midsomeras slepkavības 12». 4.sērija.
1.05 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
1.50 «Rīgai – 800». Rīga dzied.*

7
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BPMA Jelgavas filiālē uzsākta
uzņemšana 2013./2014. m.g.
1. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
(studiju forma – dienas un vakara,
studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda))
• SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORS
Iegūstamā kvalifikācija – sociālās palīdzības organizators.
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀS
(studiju forma – dienas un vakara,
studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda))
• PSIHOLOĢIJA
Iegūstamā kvalifikācija – psihologa asistents.
• SOCIĀLAIS DARBS
Iegūstamā kvalifikācija – sociālais darbinieks.
MŪSU KOORDINĀTES
Skolas 4b, Ozolnieku novads, LV – 3018
Tālrunis: +37163050533, +37163046029
Informācijas dienas – jūnija, jūlija un augusta
sestdienās no 10 līdz 12.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Te mēs satikāmies!

Ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs
Noslēgušies nedēļu garie Pilsētas svētki ar moto «Satiksimies Jelgavā!»,
kas dažādos pasākumos pulcēja tūkstošiem jelgavnieku. Kopīgi devāmies
gājienā, baudījām skolēnu un jauniešu veidotus koncertuzvedumus, unikālu
strūklaku šovu... «Jelgavas Vēstnesis» fotogrāfijās vēl uz mirkli ļauj izjust
svētku «garšu».

Nedēļu garos Pilsētas svētkus noslēdza muzikāls ceļojums cauri pasaulei, ko papildināja dejas, videoprojekcijas un krāšņs strūklaku šovs koncertuzvedumā «Satikšanās
pilsētā». Tas Jelgavas pils pagalmā pulcēja vairākus simtus skatītāju, kas ar neviltotu
prieku un ovācijām uzņēma pirmo muzikālo strūklaku uzvedumu. «Ļoti patika! Līdzīgu strūklaku šovu pirmo reizi pirms diviem gadiem redzējām pasākumā «Staro
Rīga». Toreiz gan bija liela burzma un ne tik laba redzamība, taču tik un tā pārsteidza.
Gribējām redzēt vēl, tāpēc atnācām uz svētku noslēguma koncertu. Iespaidīgi,»
atzīst jelgavnieki Māra un Valdis Dūmi, piebilstot, ka ļoti pie sirds gājis tehniskais
risinājums – tas, ka mūzikas ritms un solistu dziedājums izcili sasaistīti ar ūdens režiju.
Divas dienas Jelgavai «uzbruka» skudras, klaunvaboles un odi vērienīgā deju uzvedumā «Skudras nepadodas»,
kas ZOC apvienoja 600 dejotājus. Viņi dejā atklāja stāstu par skudru dzīvi pūznī, ko skatītāji uzņēma ar ovācijām,
atzinīgi novērtējot gan krāšņos tērpus, gan horeogrāfiju, gan ieguldīto darbu, par ko vēl aizvien liecina atskaņas
komentāros internetā. «Vadītāji, organizējot kaut ko tādu, uzņēmās lielu atbildību. Liels paldies skolotājām par
milzīgo darbu, paldies bērniem, kuri tik ļoti iejutās šo kukaiņu tēlos. Skudras, kāpuriņi, gliemezīši – fantastiski!
Uzmanību piesaistīja pilnīgi viss, jo īpaši tērpi,» tā Ilze Brante.
Tradicionāli svinīgajā pieņemšanā pie
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
tikās tie Jelgavas
pāri, kuri šogad svin
Zelta kāzas. Jelgavniekus Dmitriju un
Veltu Zjatkovus savulaik kopā savedusi abu aizraušanās
ar distanču slēpošanu. «Nemaz nezinu,
kur tie visi 50 gadi
palikuši! Kā bijām
aktīvi un sportiski,
tā esam, kā tolaik sākām draudzēties, tā esam kopā joprojām,» nosaka Velta. Taču Dmitrijs sievu gan pavelk uz zoba: «50 gadu laikā Velta vēl aizvien
cenšas mani pārveidot pa savam. Joprojām nav zaudējusi cerības.»

Pļavā pretī pilij sestdien jelgavnieki, galvenokārt ģimenes ar bērniem, vēroja zirgu
figurālo maiņu jeb to, kā mūzikas pavadījumā zirgi sinhroni izpilda priekšnesumu.
To skatītājiem sarūpēja LLU zirgkopības mācību centra «Mušķi» četri sirmie un četri
bērie zirgi ar trenerēm. «Pirmo reizi redzējām kaut ko tādu. Līdz šim tikai filmās
skatīts, kā vairāki zirgi vienādi kustas, taču, izrādās, tā var arī Jelgavas zirgi. Skaisti!»
saka jelgavnieks Sigismunds Grohovskis ar mazmeitu Kristīni. Daudzi izmantoja
arī iespēju paglaudīt zirgus un nofotografēties ar tiem.

Pilsētas svētku laikā Jelgavā notika
arī Kokapstrādes dienas, kurās interesenti varēja uzzināt daudz jauna,
piedalīties koka spēļu čempionātā,
pārbaudīt savas iemaņas žoga krāsošanā. Viena no interesantākajām atrakcijām bija koka mašīnu sacensības
– vistālāk veiktā distance ir 10 metri.

Augstākie apbalvojumi pieņemšanā pie
Jelgavas mēra Andra
Rāviņa pagājušajā
nedēļā pasniegti 10
cilvēkiem.
Apliecinot savu mīlestību un patriotismu pilsētai un demonstrējot plašu
izdomu, tūkstošiem jelgavnieku –
skolu, iestāžu, biedrību, uzņēmumu
un interešu grupu pārstāvji – devās
vērienīgākajā svētku pasākumā –
pusotru stundu ilgajā svētku gājienā.
101 skolēns tikās pieņemšanā pie
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa,
kur saņēma Pateicības rakstu par
sasniegumiem olimpiādēs un konkursos. «Ir patīkami, ka ar maniem
panākumiem lepojas arī pilsēta.
Valsts matemātikas olimpiādē labāko
trijniekā centos iekļūt jau sešus gadus, taču tikai septītajā tas izdevies,»
saka Spīdolas ģimnāzijas 9. klases
skolnieks Dāvis Šļumba.
Foto: Ivars Veiliņš un Vineta Zelča

Savu mīlestību lielkoncertā «Satiksimies Jelgavā!» svētkos Uzvaras parkā apliecināja
ap 750 pilsētas bērnu un jauniešu. Gan dalībnieki, gan skatītāji atzīst: «Bija forši!
Jau atkal varēja pārliecināties, ka Jelgavā dzīvo talantīgi jaunieši, radoši pedagogi
un mēs spējam paši sarīkot savus Dziesmu un deju svētkus!» Tiesa, koncertu baudīt
mazliet traucēja lietus, taču, šķiet, visi no parka aizgāja apmierināti. Jāpiebilst, ka
pirmo reizi koncertā izskanēja Jelgavas dziesma «Satiksimies Jelgavā» lielā kopkora
izpildījumā, kam pievienojās arī skatītāji.

