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TREŠDIEN,
3. MAIJĀ

Izmaiņas sabiedriskā
transporta kustībā maija
svētku dienās

Attēls: vides objekta skice

 Ģirts Pommers

1., 4. un 5. maijā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais transports kursēs pēc svētdienas kustības saraksta, bet reģionālie starppilsētu
nozīmes maršrutu reisi – pēc brīvdienu kustības
saraksta. Daži reisi netiks izpildīti, informē Jelgavas Autobusu parks.
1. un 4. maijs ir svētku dienas, bet saskaņā ar Ministru
kabineta rīkojumu Nr.342 šogad arī 5. maijs ir brīvdiena, kas
kā darbadiena pārcelta uz 13. maiju. Līdz ar to sabiedriskais
transports 13. maijā kursēs pēc darbadienu grafika.
1., 4. un 5. maijā atsevišķi reisi, tostarp daži mikroautobusu
un autobusu reģionālie reisi, netiks izpildīti. Plašāka informācija
pieejama Jelgavas Autobusu parka mājaslapā www.jap.lv.

Jelgavā taps vides objekts
Latvijas simtgadei
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā, skvērā Lielajā ielā 38, starp Jāņa
Asara un Lielo ielu,
gatavojoties Latvijas
simtgadei, uzstādīs
tēlnieka Kārļa Īles veidoto skulpturālo inter
aktīvo vides objektu
«Laika rats».
Projekta mērķis ir stiprināt
Latvijas iedzīvotāju piederību
savai valstij, radīt paliekošas
vērtības, sniegt vēstījumu nākamajām paaudzēm par Latvijas
vēsturi un mūsdienām. Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs

Andris Rāviņš uzsver, ka Jelgava
gatavojas Latvijas simtgades
svinībām un šobrīd top svētku
programma. «Mums Jelgavā
gribētos, lai šie svētki nekļūtu
sadrumstaloti, tāpēc vēlamies
radīt vismaz vienu centrālu
un paliekošu vērtību, kas arī
pēc laika atgādinātu par mūsu
valsts 100 gadiem. Šobrīd tiek
izstrādāts projekts interaktīvam
vides objektam «Laika rats».
Tajā 14 metru rādiusā metālā
būtu attēloti desmit cilvēku
silueti reālā augumā, kur katrs
simbolizē desmit mūsu valsts
gadus, un pie katra silueta lasāmi desmitgades nozīmīgākie
notikumi Latvijā. Tā būtu skais-

ta un paliekoša vērtība, ko mēs
visi kopā varētu pasniegt savai
valstij svētkos,» stāsta domes
priekšsēdētājs.
100 akmeņi simbolizē Latvijas
pastāvēšanas gadadienu, bet
cilvēku tēli – visus tos, kas bijuši
iesaistīti Latvijas veidošanā, tā
uzsverot, ka valsti veido katrs no
mums. Latvijai un arī Jelgavai
šie 100 gadi nav bijuši viegli, un
akmeņi simbolizēs šī laika svarīgumu un smagumu, ko tauta
izlolojusi un iznesusi uz saviem
pleciem. Starveida bruģējums
laukumā, kurā atrodas Latvijas
turētāji, simbolizē laika ratu,
kas turpina ritēt tālāk cauri
gadu desmitiem. Cilvēku figū-

ras paredzēts veidot no slīpēta
nerūsējošā tērauda. Uz laukuma
iekšu pavērstās plaknes tiks
nopulētas, lai veidotos apmeklētāju spoguļattēls, tādējādi katrs
valsts iedzīvotājs vai viesis arī
kļūs par Latvijas gadu nesēju
un vēstures veidotāju. Uz figūru
plaknēm, kas vērstas uz apļa
ārpusi, būs iegravēti attiecīgās
desmitgades svarīgākie Jelgavas
vēsturiskie notikumi Latvijas
kontekstā, informē Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē.
Projekta realizācija un vides
objekta «Laika rats» uzstādīšana notiks līdz 2018. gada 4. maijam, kad plānota tā atklāšana.

Rīt sāksies Zemgales Uzņēmēju dienas
 Ilze Knusle-Jankevica

«Nolēmām atbalstīt
savu pilsētu Jelgavu un atgādināt, ka
šeit ir ražošana,» lēmumu piedalīties
Zemgales Uzņēmēju
dienās, kas 28. un
29. aprīlī notiks Zemgales Olimpiskajā
centrā, pamato autobūves uzņēmuma
«Universāls LTD» direktors Mihails Karstens. Šī būs pirmā
reize, kad uzņēmums
piedalīsies šajā izstādē.
«Pusi no produkcijas mēs
ražojam Latvijas tirgum,
bet otru pusi – eksportējam,
tāpēc vairāk orientējamies

uz starptautiska mēroga izstādēm,» stāsta M.Karstens,
norādot, ka uzņēmums, kurā
strādā 65 – 70 darbinieki,
gadā pārbūvē ap 150 autobusu. Lai gan laiku pa laikam
uzņēmums strādā pēc speciāliem pasūtījumiem, šobrīd tā
galvenais darbības virziens ir
autobusu pārbūve. «Izstādē
plānojam demonstrēt divus
mūsu autobusus – ar 19 un
22 vietām. Vienu no tiem
iegādāsies Dobele vai Rīga,
bet par otru interesi izrādījis
Liepājas Autobusu parks,»
stāsta uzņēmuma pārstāvis,
piebilstot, ka autobusos izstādes laikā varēs arī iekāpt.
Viens autobuss atradīsies
zālē, otrs – ārā.
Debitanti izstādē šogad būs
arī SIA «Mītavas roboti», kas
izgatavo unikālas iekārtas.

«Šobrīd strādājam pie prototipa izveides saimniecībai, kurā
audzē zemenes. Tā kā ogu
lasītāji daudz laika tērē kastu
pārnešanai un pārvadāšanai,
veidojam robotu, kas ar to nodarbotos, – varētu teikt, ka tā
būs robotizēta ķerra,» stāsta
uzņēmuma valdes loceklis
Aldis Pecka. Šo prototipu
plānots demonstrēt izstādē.
Vēl «Mītavas roboti» iepazīstinās ar citām iekārtām, kas
ir izgatavotas, piemēram,
rekuperācijas sistēmu. «Šis ir
trešais gads, kopš uzņēmums
darbojas, un pa šo laiku esam
izveidojuši 6 – 7 prototipus,»
norāda A.Pecka.
Izstādes organizatoru pārstāve Ilze Brice informē, ka
Zemgales Uzņēmēju dienās
piedalīsies vairāk nekā 200
uzņēmumu. Izstāde norisi-

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju

nāsies divas dienas: 28. aprīlī
no pulksten 10 līdz 18 un 29.
aprīlī no pulksten 10 līdz 17.
Ieeja – bez maksas. Apmeklētājiem būs iespēja gan iepazīt
dažādus Latvijas uzņēmumus
un mācību iestādes, gan iegādāties skolēnu mācību uzņēmumu, mājražotāju un amatnieku izstrādājumus, gan nogaršot vietējos produktus, gan
baudīt kultūras programmu,
apskatīt dzīvniekus un militāro tehniku. Daļa izstādes
dalībnieku pozicionēs sevi kā
darba devējus, iepazīstinot ar
sevi potenciālos darbiniekus.
Šos uzņēmumus varēs atpazīt
pēc speciālām uzlīmēm.
Izstādi rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju
un Jelgavas pašvaldību.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavā pašvaldību
vēlēšanās startēs
astoņas partijas
 Kristīne Langenfelde

Pirmdien Jelgavas Vē
lēšanu komisija no
slēdza kandidātu sarakstu pieņemšanu
3. jūnijā gaidāmajām
pašvaldību vēlēšanām.
Kopā pašvaldību vēlēšanām Jelgavā ir iesniegti astoņi saraksti.
Informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
liecina, ka Jelgavā kandidātu
sarakstus iesniegušas astoņas
partijas: sociāldemokrātiskā
partija «Saskaņa», Zaļo un
Zemnieku savienība, Latvijas
Sociālistiskā partija, partija
«Vienotība», politiskā partija
«KPV LV», nacionālā apvienība «Visu Latvijai! – Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK», Latvijas
Reģionu apvienība un partija
«Gods kalpot mūsu Latvijai».
Kā informē Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Jānis Dēvics, ir skaidrs, ka vēlēšanās Jelgavā startēs astoņi
politiskie spēki, taču Vēlēšanu

komisija vēl pārbauda kandidātus un viņu atbilstību kandidēšanai vēlēšanās. «Jau šobrīd
zināms, ka vienas partijas kandidāts no saraksta būs jāsvītro,
jo persona pēdējos 10 mēnešus
nav dzīvojusi Latvijā, te tai nav
arī īpašuma vai darbavietas,
kas ļautu kandidēt vēlēšanās.
Vēl par 11 personām tiek gaidītas ziņas no Sodu reģistra,
lai gūtu apstiprinājumu tam,
ka šie cilvēki var startēt pašvaldību vēlēšanās. Negatīvas
atbildes gadījumā persona no
saraksta tiks svītrota un izmaiņas tiks veiktas arī Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā.»
Nākamais solis, gatavojoties
pašvaldību vēlēšanām, būs
iesniegto sarakstu numuru
izloze, kas noteiks kārtību,
kādā vēlētājiem tiks izsniegts
biļetenu komplekts. J.Dēvics
skaidro, ka izloze paredzēta 2.
maijā pulksten 9.
«Jelgavas Vēstnesī» visi iesniegtie kandidātu saraksti
pašvaldību vēlēšanām Jelgavā
tiks publicēti 11. maija numurā.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 150 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
20. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 103 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Erita Roze, Silvija Kovaļenoka, Aija Stūrīte-Pazuha, Anatolijs
Poļakovs, Guntars Burkevics, Anita Johansone, Lilija Jonāne,
Elīna Avenīte, Austra Kuharenoka un Sintija Pūliņa.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Deklarēto jelgavnieku kļūst vairāk
 Kristīne Langenfelde

Foto: Austris Auziņš

«Kaut arī lēmumu par paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmi tiem mājokļiem, kuros šā gada
1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona, Jelgavas
dome pieņēma jau pagājušā gada septembrī, iedzīvotāji uz šīm izmaiņām pastiprināti sāka reaģēt tikai
februārī, kad saņēma NĪN maksājuma paziņojumus.
Pašvaldība izjūt – gada sākumā pilsētā deklarējušies
ievērojami vairāk cilvēku. Tieši tāpēc, lai nāktu pretim
jelgavniekiem, uzdevu sagatavot lēmumprojektu, kas
paredz jau šogad samazināt NĪN maksājumu tiem
mājokļiem, kuros būs deklarējies kaut viens cilvēks,»
skaidrojot lēmumprojektu, kas šodien jāskata domes
sēdē, uzsver Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
Maijs tradicionāli Jelgavā ir
Pilsētas svētku mēnesis, taču ne
tikai – tuvāko nedēļu laikā pašvaldība pieņems vairākus nozīmīgus
lēmumus, un tos sarunā «Jelgavas
Vēstnesim» skaidro domes priekšsēdētājs A.Rāviņš.

NĪN rēķins var samazināties
par 70 procentiem

Šodien Jelgavas domes sēdē
deputāti lems par atvieglojumiem
NĪN. Tos paredzēts piešķirt tiem
mājokļiem, par kuriem jau šogad
aprēķināts paaugstinātais NĪN,
jo līdz 1. janvārim viņu īpašumā
nebija deklarēta neviena persona,
bet tagad situācija mainījusies.
«Sagatavotais lēmumprojekts
paredz, ka NĪN maksājums šim
gadam samazināsies par 70 procentiem, ja līdz šā gada 1. jūnijam
īpašumā būs deklarēta dzīvesvieta
vismaz vienam cilvēkam, bet 50
procentu apmērā maksājums
samazināsies par tiem mājokļiem,
kuros kāds būs deklarējies pēc 1.
jūnija un izdarīs to līdz šā gada
1. novembrim,» stāsta domes
priekšsēdētājs.
Kā uzsver A.Rāviņš, pašvaldības mērķis, ieviešot paaugstināto
NĪN likmi tukšajiem mājokļiem,
nebija iekasēt vairāk līdzekļu
pašvaldības budžetā no NĪN.
«Pats svarīgākais pašvaldībai bija
juridiski sakārtot nekustamā
īpašuma jautājumu pilsētā un
mudināt tos cilvēkus, kuri jau
gadiem dzīvo
Jelgavā, beidzot
kļūt par pilntiesīgiem jelgavniekiem.»
Lai gan likums paredz, ka iedzīvotājam
savā patiesajā dzīvesvietā jādeklarējas piecu dienu laikā, realitāte ir
cita. A.Rāviņš min virkni piemēru,
kad likums nedarbojas. «Māja
jau sen kā nodota ekspluatācijā,
bet tajā neviens nav deklarējies,
mājoklis izīrēts, bet deklarēts
tajā neviens nav… It kā juridiska
nianse, bet tai ir sekas – ja cilvēks
nav deklarējies mūsu pilsētā, viņš
nav arī pilntiesīgs jelgavnieks,
kurš var pretendēt uz visiem tiem
pakalpojumiem, ko pašvaldība nodrošina saviem iedzīvotājiem. Un
šādu gadījumu nav maz – kādam
nepieciešama sociālā palīdzība, bet
to nevar iegūt, jo viņš nav jelgavnieks, jāpiesaka bērns pašvaldības
bērnudārzā, bet rindā priekšroka
ir jelgavniekiem, un šo uzskaitījumu varētu turpināt ilgi.»
Pašvaldības aprēķini norādīja
uz to, ka šogad paaugstinātais
NĪN par tukšajiem mājokļiem
tika izrakstīts apmēram 2000
īpašumiem un iekasētā summa
no paaugstinātā NĪN bija plānota
ap 70 000 eiro. Taču pēc atvieglojumu piešķiršanas šī summa var
sarukt pat par 70 procentiem.
«Ja Jelgavas pašvaldības budžets
šim gadam ir 61,7 miljoni eiro
un no tā tikai 8,7 procenti veido

ieņēmumi no NĪN, tad jāsaprot,
ka ieņēmumi no paaugstinātās
NĪN likmes nav būtisks pašvaldības ieņēmumu avots. Pašvaldībai
daudz nozīmīgāks ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) apjoms,
kas nonāk pilsētas budžetā un
veido 90,5 procentus no visiem
ieņēmumiem. Lai labāk izprastu
pašvaldības ieņēmumu avotus,
jāsaprot, ka iedzīvotāju maksātais
IIN nonāk tās pašvaldības budžetā, kurā cilvēks ir deklarēts, nevis
faktiski dzīvo. Un tas ir vēl viens
būtisks jautājums, ko vēlējāmies
sakārtot līdz ar šīs paaugstinātās
NĪN likmes ieviešanu,» skaidro
domes priekšsēdētājs.
Pēc lēmuma pieņemšanas domē
ikvienam mājokļa īpašniekam,
kuram būs pamats pieprasīt
atvieglojumus jau aprēķinātajai
NĪN likmei šim gadam, pašvaldībai būs jāraksta iesniegums, un
NĪN rēķins tiks pārskatīts.

«Esam guvuši apstiprinājumu, ka valdība plāno atbalstīt finansējuma piešķiršanu tam, lai Jelgavā Loka maģistrāli varētu
rekonstruēt visā tās garumā – no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai un no Rīgas ielas līdz pilsētas robežai. Kopā visas ielas
rekonstrukcijai plānotais finansējums ir līdz 14 miljoniem eiro,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

tiks izsludināts iepirkums par
projektēšanas darbiem Prohorova, Neretas un Garozas ielas
rekonstrukcijai. Līdz ar to arī šo
ielu rekonstrukcijas process tuLoka maģistrāli rekonstruēs vojas reālu būvdarbu uzsākšanai.

visā tās garumā

Pagājušajā nedēļā, tiklīdz to ļāva
laika apstākļi, pilsētā sākās bedrīšu remonts pēc pilnās tehnoloģijas.
Pavasaris ik gadu mūsu valstī ir
laiks, kad ielu un ceļu stāvoklis
pastiprināti uztrauc iedzīvotājus,
jo pēc ziemas sezonas seguma
kvalitāte būtiski pasliktinās. Jelgavā jau šobrīd
notiek ne tikai
bedrīšu remonts,
bet sākta arī ielu
rekonstrukcija.
Patlaban rekonstruē Atmodas
un Rūpniecības
ielu, kā arī atjauno Dambja
ielas posmu. «Līgums paredz, ka
Atmodas un Rūpniecības ielas
rekonstrukcija jāpabeidz līdz gada
beigām, taču, redzot, cik intensīvi
šobrīd tur notiek būvdarbi, varam
teikt, ka iela būs gatava pirms
noteiktā termiņa, un tas ir ļoti
būtiski ielā, pa kuru ir tik intensīva
satiksme,» uzsver A.Rāviņš.
Vēl viens nozīmīgs lēmums pilsētai tiks pieņemts vienā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm.
«Esam guvuši apstiprinājumu, ka
valdība plāno atbalstīt finansējuma piešķiršanu, lai Jelgavā Loka
maģistrāli varētu rekonstruēt
visā tās garumā – no Kalnciema
ceļa līdz Rīgas ielai un no Rīgas
ielas līdz pilsētas robežai. Visas
ielas rekonstrukcijai plānotais
kopējais finansējums ir līdz 14
miljoniem eiro,» tā A.Rāviņš,
skaidrojot, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pašvaldībai
varētu izdoties piesaistīt papildu
finansējumu un rekonstruēt visu
ielu, nevis pa posmiem, ir fakts,
ka tā jau laicīgi bija sagatavojusi
projektu visas Loka maģistrāles
rekonstrukcijai. «Tas bija viens
no galvenajiem argumentiem, ko
ņēma vērā Satiksmes ministrija,
virzot finansējuma piešķiršanu
konkrētai pašvaldībai.»
Tāpat jau tuvākajās nedēļās

«Pašvaldība rīt parakstīs līgumu ar būvuzņēmēju, un 15. maijā
sāksies būvniecības
darbi Jelgavas Valsts
ģimnāzijā.»

Skatīs būvatļaujas
izsniegšanas Cukura ielā 2
apstrīdēšanu

Šodienas domes sēdē deputātiem jāskata arī jautājums par
pašvaldībā saņemtajiem trīs apstrīdēšanas iesniegumiem, kuros
lūgts atcelt Būvvaldes lēmumu
un izdoto būvatļauju tirdzniecības
ēkas būvniecībai Cukura ielā 2.
Jāatgādina, ka Būvvaldes lēmums
«Būvniecības ieceres akceptēšana
un būvatļaujas izdošana tirdzniecības ēkas būvniecībai Cukura
ielā 2, Jelgavā» stājās spēkā 24.
februārī un saskaņā ar Būvniecības likumu būvatļauju varēja
apstrīdēt mēneša laikā no dienas,
kad tā stājās spēkā.
«Šo jautājumu nevar skatīt,
balstoties uz emocijām, jo pašvaldība anulēt būvniecības atļauju
var, tikai atklājot konkrētus likuma pārkāpumus. 24. februārī
izsniegtā būvatļauja atbilst mūsu
valsts likumiem un pilsētas saistošajiem noteikumiem, līdz ar to
pašvaldībai nav nekāda juridiska
pamata šobrīd anulēt izsniegto būvatļauju. Arī apstrīdētāju
iesniegtie argumenti par to, ka
plānotā būve būs vidi degradējoša, tur plānotais lielveikals radīs
konkurenci vietējiem uzņēmējiem
vai arī tas, ka pilsētā satiksme
kļūs intensīvāka, nav likumiski
argumenti, uz kuru pamata var
atsaukt izsniegto būvatļauju.
Būvvalde, jau izsniedzot būvatļauju, investoram paredzēja virkni
nosacījumu, kas tam stingri būs
jāievēro,» skaidro A.Rāviņš.
Projektēšanas nosacījumos
paredzēts, ka pirms tirdzniecības
ēkas būvprojekta iesniegšanas
projekta attīstītājam jāiesniedz
pārbūvējamo ielu būvprojekts ar
transporta organizācijas shēmu
un tam ir jāsaņem pašvaldības
saskaņojums. Tāpat papildu
prasība ir izstrādāt tirdzniecības ēkas apjoma vizualizācijas
no galvenajiem skatpunktiem.
Būvprojekta autoram jāizstrādā

tikai stingri ievērojot likumu, vēlos uzsvērt to, ka turpmāk uzun valstī nesakārtotie jautājumi ņēmējam, kurš vēlēsies pārsūdzēt
Iepirkumu likumā par veselu iepirkuma konkursa rezultātus,
gadu aizkavēja reālus būvdarbus būs jāiemaksā drošības nauda,
Valsts ģimnāzijā. Tieši tāpēc mēs kas nepamatotas pārsūdzības
nopietni strādājām, lai rosinātu gadījumā uzņēmumam atdota
valstī uzlabot Iepirkumu likumu, netiks. Tas ir ļoti nozīmīgs solis,
kas turpmāk ļautu izvairīties no jo tagad, pirms nepamatoti pārnepamatotām pārsūdzībām iepir- sūdzēt iepirkuma rezultātus un
kumos; pieņemt nevis lētākās ce- bezatbildīgi novilcināt projektu
nas piedāvājumu, bet saimniecis- realizāciju, uzņēmējam būs noki izdevīgāko. Kas notika Valsts pietni jāpadomā un jābūt gataģimnāzijas iepirkumā? Pašval- vam šķirties no saviem finanšu
dība saņēma krasi atšķirīgus līdzekļiem. Šāda norma likumā
būvuzņēmēju piedāvājumus, kas savulaik jau bija iestrādāta, taču
lika apšaubīt to darbu kvalitāti. Valsts prezidents Valdis Zatlers
Lētākais no dārgākā piedāvāju- izmantoja savas pilnvaras un šo
ma atšķīrās par miljonu eiro, tas normu no likuma svītroja. Kamēr
bija krietni lētāks pat par mūsu norma bija spēkā, nepamatotu
neatkarīgu ekspertu aprēķināto sūdzību skaits iepirkumos saruka
kontroltāmi. Tas lika apšaubīt par 30 procentiem, un tas bija
šādu piedāvājumu un prasību labs rādītājs,» spriež A.Rāviņš.
izvēlēties lētāko. Valsts ģimnāTāpat būtisks ir likuma grozīzija ir viena no mūsu pilsētas jums, kas tagad pašvaldībām iepirvēsturiskajām kumos ļauj izvēlēties saimnieciski
būvēm, un mēs izdevīgāko piedāvājumu, nevis
izjūtam ļoti lie- lētākās cenas principu. «Tas, prolu atbildību tās tams, uzliek vēl lielāku atbildību
priekšā. Paš- pašvaldības Iepirkumu pārvaldei,
valdībai ir sva- sagatavojot katra iepirkuma dokurīgi, lai darbs mentāciju, taču, tikai paaugstinot
tiktu paveikts kvalifikāciju, mēs nākotnē varam
visaugstākajā izvairīties no novilcinātas projektu
līmenī – nevar realizācijas. Tāpēc pašvaldības uzvieglprātīgi iz- devums būs stiprināt Iepirkumu
vēlēties lētākās pārvaldes darbu.»
cenas piedāvājumu un cerēt, Maijs – Pilsētas svētku
ka tas spēs no- mēnesis
«Jau otro gadu desmitu maijs
drošināt labāko rezultātu. Jelgavā ir Pilsētas svētku mēTam visam sekoja pārsūdzības, nesis, un arī šogad maija pēun birokrātisko procesu rezultā- dējā nedēļā visus aicinu kopā
tā darbs tika iesaldēts uz gadu. svinēt mūsu pilsētas nu jau
Redzot, cik būtiski Iepirkumu 752. jubileju,» aicina domes
likums kavē kvalitatīvi izpildīt priekšsēdētājs.
darbus, pašvaldības bija tās,
Svētku programma, kā ierasts,
kas iestājās par vairāku normu ilgs nedēļas garumā no 22. maija,
iestrādi, uzlabojot likumu. Esam kulmināciju sasniedzot 26. un 27.
Rīt parakstīs līgumu
gandarīti, ka 1. martā beidzot maijā, kad tradicionāli jelgavnieki
ar Valsts ģimnāzijas
stājās spēkā grozījumi Iepirku- aicināti doties Pilsētas svētku
pārbūvētāju
mu likumā, kas būtiski atvieglos gājienā un baudīt plašu kultūras
Ir pagājis tieši gads, kopš paš- darbu. Kā galveno no mūsu iero- programmu. «Lai visi kopā lepovaldība izsludināja iepirkumu sinātajiem likuma uzlabojumiem jamies ar paveikto Jelgavā!»
par Valsts ģimnāzijas ēkas re- «Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
konstrukciju, un rīt beidzot bi- Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
rokrātiskais process noslēgsies Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
– pašvaldība parakstīs līgumu Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
ar būvuzņēmēju, un 15. maijā «Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
sāksies ģimnāzijas rekonstruk© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
cija. «Pašvaldība var darboties, Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

arī teritorijas labiekārtošanas un
apstādījumu plāns, saskaņojot
to ar pilsētas ainavu arhitektu.
Tāpat apmeklētāju automašīnu
stāvlaukums jāparedz maksimāli
apzaļumots, izmantojot koku un
krūmu stādījumus, respektējot
gājēju promenādes zonas tuvumu. Peldu ielā jāparedz gājēju
un velosipēdu celiņi, kas savieno
Cukura ielu un promenādi. Būvvaldes izsniegtajā dokumentā arī
noteikta prasība, ka dekoratīvie
uzraksti, izkārtnes un reklāmas
uz ēkas fasādēm jāplāno, respektējot Jelgavas pils tuvumu
un apjomu, izvēloties samērīgus
mērogus un krāsu risinājumus.
Brīvi stāvošu reklāmas pilonu
un reklāmas stendu izvietošana
teritorijā nav atļauta.
«Pašvaldība ir cīnījusies divus
gadus, neatļaujot Cukura ielā
uzsākt tipveida objekta būvniecību. Ir notikušas
ilgstošas pārrunas ar zemes
īpašnieku par
iespējami labāka
projekta, kas organiski iekļautos
pilsētvidē, izstrādi. Šajā procesā
bijām nonākuši
pat līdz tiesvedībai, ko ierosināja
investors. Visus
iespējamos likumā noteiktos
pamatojumus
neizsniegt būvatļauju bijām izsmēluši, un arī
šobrīd juridiska pamata anulēt
būvatļauju nav. Es pats personīgi
sekošu līdzi tam, lai visi projektēšanas nosacījumi tiktu stingri
ievēroti un izpildīti,» saka domes
priekšsēdētājs.

«Ja cilvēks nav deklarējies mūsu pilsētā, viņš nav arī pilntiesīgs jelgavnieks,
kurš var pretendēt uz
visiem tiem pakalpojumiem, ko Jelgava
nodrošina saviem iedzīvotājiem.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis

Amatnieki var pieteikties
Pilsētas svētku gadatirgum

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētā labo bedres

 Jana Bahmane

Iestāde «Kultūra» amatniekus aicina pieteikties
gadskārtējam Jelgavas pilsētas svētku Amatu
dienas gadatirgum, kas 26. un 27. maijā notiks
Hercoga Jēkaba laukumā. Interesenti var pieteikties līdz 14. maijam.
Gadatirgum var pieteikties amatnieki, tirgotāji, individuālie
un rūpnieciskie ražotāji, kuru izstrādājumi ražoti Latvijā, kā arī
lauku sētu, zemnieku saimniecību un mazdārziņu īpašnieki un
stādu audzētāji. Organizatori norāda, ka priekšroka tiek dota
dalībniekiem, kuri svētku laikā nodrošinās sava amata prasmes
demonstrāciju.
Tirdzniecība notiks 26. maijā no pulksten 17 līdz 23 un 27.
maijā no pulksten 11 līdz 23 Hercoga Jēkaba laukumā.
Pieteikt dalību tirdziņā var līdz 14. maijam, aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtot pa e-pastu santa.sile@kultura.jelgava.lv vai
iesniedzot to personīgi Jelgavas kultūras namā K.Barona ielā 6.
Pieteikuma veidlapa un gadatirgus nolikums pieejams «Kultūras» mājaslapā www.kultura.jelgava.lv, sadaļā «Uzzini».

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.9000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes
energopārvaldnieka(-ces) amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
• organizēt energopārvaldības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā
esošajās ēkās un publiskajā apgaismojumā atbilstoši Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartam;
• organizēt datu vākšanu, veikt to analīzi, sagatavot un iesniegt pārskatus atbilstoši Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartam un normatīvo aktu prasībām;
• plānot un veikt iekšējo auditu energopārvaldības sistēmas uzturēšanai;
• organizēt pašvaldības darbinieku apmācības par energopārvaldības sistēmas jautājumiem;
• veikt citus pienākumus energopārvaldības sistēmas un energoefektivitātes veicināšanas jomā.
Prasības pretendentam:
• augstākā enerģētikas inženiera, būvniecības inženiera vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju
inženiera izglītība;
• izpratne par energoplānošanas jautājumiem pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes.
Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze energoauditora specializācijā.
Pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes energopārvaldnieka amata konkursam» līdz 2017. gada
26. maijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005498, e-pasts dace.ebere@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 17. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Jelgavas Valsts ģimnāzija
aicina uz Atvērto durvju dienu 9. klašu skolēnus –
trešdien, 3. maijā, plkst.14.
Sākums – Jelgavas pils pagalmā.
Informācija pa tālruni 63023373; www.vgim.jelgava.lv.

Pagājušajā nedēļā pilsētā sākti asfalta ielu bedrīšu remontdarbi pēc pilnās tehnoloģijas,
bojāto vietu izfrēzējot, apstrādājot ar bitumena emulsiju un ieklājot karsto asfaltbetonu.
Vispirms tiek labotas bedres centrālajās ielās ar vislielāko noslodzi – Lielajā, Rīgas, Pasta
ielā –, bet līdz Jelgavas pilsētas svētkiem plānots salabot bedrītes visās pilsētas asfalta
seguma ielās. Saskaņā ar ielu ikdienas uzturēšanas līgumu bedru remontdarbus Jelgavā
Foto: Austris Auziņš
veic SIA «Kulk».

Satiksmes ierobežojumi
Maija stafešu laikā
 Ģirts Pommers

1. maijā pulksten 11
Jelgavas ielās notiks
tradicionālās Maija
stafetes. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, skrējienu starts un finišs
būs Hercoga Jēkaba
laukumā, līdz ar to
satiksme tiks slēgta
Lielās ielas posmā no
Akadēmijas ielas līdz
Pulkveža Brieža ielai.
Satiksmes ierobežojumi stāsies spēkā desmit minūtes pirms
sacensību sākuma
un ilgs līdz pulksten
11.45.
No pulksten 10.50 līdz 11.45
tiks slēgta arī sabiedriskā transporta kustība Lielās ielas posmā
no Akadēmijas ielas līdz Pulkveža Brieža ielai abos virzienos. Stafešu laikā būs slēgtas
autobusu pieturas «Centrs»
un «Mātera uz Lielās» Lielajā
ielā abos virzienos un autobusi
slēgtos ielu posmus apbrauks
pa apvedceļiem, informē SIA
«Jelgavas autobusu parks».
Sabiedriskais transports 1.
un 19. maršrutā, braucot virzie-

nā no Pārlielupes, slēgto Lielās
ielas posmu apbrauks pa Lielo
ielu, J.Čakstes bulvāri, Raiņa
ielu, Pulkveža O.Kalpaka ielu,
Lielo ielu un tālāk kursēs pa ierasto maršrutu. Autobusi 1., 15.
un 18. maršrutā, braucot virzienā no Dobeles šosejas, slēgto
Lielās ielas posmu apbrauks pa
Lielo ielu, Pulkveža O.Kalpaka
ielu, Raiņa ielu, J.Čakstes bulvāri, Lielo ielu un tālāk dosies
pa ierasto maršrutu. 1. maršruta reiss pulksten 11 no centra
virzienā uz Ozolnieku skolu
un 9. maršruta reiss pulksten
11.10 no centra virzienā uz Āni
tiks sākts no autobusu pieturas
«LLU» Lielajā ielā.
2. maršruta reiss pulksten
11.05 no Svētes, braucot uz
Teteli, slēgto Lielās ielas posmu
apbrauks pa Raiņa ielu, J.Čakstes bulvāri, Lielo ielu, tālāk pa
ierasto maršrutu. Slēgta būs
autobusu pietura «Svētes iela»
Mātera ielā.
4. maršruta reiss pulksten
10.45 un 11.15 no Meiju ceļa,
braucot uz «Ģintermuižu»,
slēgto Lielās ielas posmu apbrauks pa K.Barona ielu, Lielo
ielu, Pulkveža O.Kalpaka ielu,
Raiņa ielu, Pasta ielu un tālāk
kursēs pa ierasto maršrutu.

Slēgta būs autobusu pietura
«Autoosta» Pasta ielā.
Sabiedriskais transports 5.,
13. un 14.a maršrutā, braucot
virzienā no Pārlielupes, slēgto
Lielās ielas posmu apbrauks
pa Lielo ielu, J.Čakstes bulvāri,
Raiņa ielu un Pasta ielu. Slēgtas
būs autobusu pieturas «Centrs»
Lielajā ielā un «Autoosta» Pasta
ielā.
7. maršruta reiss pulksten
10.45 no Meiju ceļa virzienā uz
Kārniņiem, 8. maršruta reiss
pulksten 11 no Bemberiem
virzienā uz Romas krogu un
22. maršruta reiss pulksten
11.10 no Asteru ielas virzienā
uz dzelzceļa staciju slēgto Lielās
ielas posmu apbrauks pa Lielo
ielu, Pulkveža O.Kalpaka ielu,
Raiņa ielu un Pasta ielu, tālāk
braucot pa ierasto maršrutu.
Autobusu pieturas «Mātera
iela» Lielajā ielā un «Autoosta»
Pasta ielā būs slēgtas.
Savukārt 16. maršruta reiss
pulksten 11.05 no Teteles virzienā uz Svēti slēgto Lielās ielas
posmu apbrauks pa Lielo ielu,
J.Čakstes bulvāri, Raiņa ielu,
tālāk pa ierasto maršrutu, un
slēgtas būs autobusu pieturas
«Centrs» Lielajā ielā un «Mātera iela» Mātera ielā.

Dr. Jeļenas Patrinas lekcija
par vakcināciju BEZ MAKSAS
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Zemgales INFO» (reģ.Nr.LV90002314238)
(laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»)

piedāvā līgumdarbu

literārajam korektoram(-ei)
laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» un citu
iestādes sagatavoto iespieddarbu rediģēšanai.
Prasības:
• filologa vai cita atbilstoša izglītība;
• vēlama pieredze korektora vai literārā redaktora darbā.
CV sūtīt pa e-pastu
birojs@info.jelgava.lv līdz 12. maijam.
Papildu informācija pa tālruni 63048801.

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(Svētes iela 33, Jelgava)

11. maijā plkst.18 –
Slimību profilakses un kontroles centra
Zemgales reģionālās nodaļas epidemioloģes
Jeļenas Patronas lekcija par vakcināciju.
Lekcijā uzzināsiet
• Kas ir vakcīna?
• Kāda ir vakcinācijas ietekme?
• Kādēļ ir vērts vakcinēties?
• Kuras ir bīstamākās ar vakcīnām kontrolējamās infekciju slimības?
• Kas ir vakcinācijas kalendārs?
Dalība lekcijā – BEZ MAKSAS
Pasākumu organizē Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru un Slimību profilakses un kontroles
centra Zemgales reģionālo nodaļu.
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Īsi
 Pie bērnudārza «Ķipari» Pulkveža Brieža ielā 23a uzlabots gājēju
pārejas apgaismojums, uzstādot
balsta konsoli un LED gaismekli, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Jaunais LED gaismeklis paredzēts gājēju pārejas izgaismošanai
un ir vismaz divreiz ekonomiskāks par
parasto gaismekli. LED baltā gaisma
cilvēkam ir pierastāka par dzelteno,
un mūsu acīm šādā apgaismojumā ir
labāka krāsu un objektu izšķirtspēja,
skaidro «Pilsētsaimniecībā». Balsta
augstums ir seši metri, taču balsta
konsoles garums braucamās daļas
virzienā – vēl metrs. Kopējās izmaksas par materiāliem un montāžu ir
1533 eiro. Pagājušajā gadā «Pilsētsaimniecība» veica pilsētas gājēju
pāreju apsekošanu un konstatēja, ka
gājēju pāreja pie pirmsskolas izglītības
iestādes «Ķipari» ir viena no sliktāk
apgaismotajām visā pilsētā. Lai gan
iedzīvotāju sūdzības vai priekšlikumi
par šo ceļa posmu netika saņemti,
«Pilsētsaimniecības» speciālisti, ņemot
vērā tuvumā esošo bērnudārzu, lēma
par apgaismojuma uzlabošanu.
 Jelgavas pilsētas bibliotēkās katru
mēnesi var nodot bibliotēkas grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu.
Jelgavas pilsētas bibliotēkā Aizmāršīgo
lasītāju diena ir katra mēneša pēdējā
ceturtdiena (diena pirms Spodrības
dienas), savukārt filiāles – bērnu bibliotēka «Zinītis», Pārlielupes bibliotēka un
Miezītes bibliotēka – šādu iespēju piedāvā katra mēneša pēdējā sestdienā. Ja
grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas,
tās iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām.
Šomēnes Aizmāršīgo lasītāju diena
Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir 27. aprīlī,
bet filiālēs – 29. aprīlī.

Kļūdas labojums

20. aprīļa laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» intervijā ar Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieku Juriju
Strodu ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt:
uz katru nodokļu maksātāju ir gandrīz
2000 kvadrātmetri pilsētas teritorijas.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI) uz nepilnu darba laiku.
Prasības kandidātiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;
• sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt
vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;
• sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• teicamas spējas argumentēt savu viedokli
rakstiski un mutiski;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un
psiholoģiskās slodzes apstākļos;
• labas datorprasmes.
Galvenie pienākumi:
• atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas
krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
• psihosociāla rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
• personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un
atzinumu sagatavošana;
• individuālās konsultācijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)

darbam ar veciem cilvēkiem Sociālās
un medicīniskās aprūpes centrā.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās
aprūpes jomā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt aprūpes mājās klientu vajadzības
un sniegt sociālo atbalstu problēmu risināšanā;
• sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo
vidi, uzlabojot sociālo funkcionēšanu;
• vadīt sociālo aprūpētāju darbību;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un
vides novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK
noteikumu Nr.805 prasībām (2. pielikums).
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.
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Jelgavai
būt zaļai!

Jelgavas 1.
internātpamatskolas talkotāji
sakārtoja plašo
skolas teritoriju
un iztīrīja arī
grāvi ielas pusē
aiz žoga. «Grābu
skolas teritoriju,
tīrīju grāvi, vācu
lapas, līdzināju
kurmju rakumus.
Atradu mašīnas
disku un citas
ne visai labas
lietas,» stāsta 9.
klases skolnieks
Jānis, uzsverot:
talkā piedalās
jau no 2. klases
un dara to, jo
vēlas, lai Latvija
kļūtu tīrāka.

Jau devīto reizi visā Latvijā notika Lielā talka, un otro gadu talkas devīze ir
«Latvijai būt zaļai!». Jelgavā bija pieteiktas 103 talkas vietas – piemiņas vietas,
piegružotas teritorijas, daudzdzīvokļu māju pagalmi, skolu teritorijas un citas.
Lielākoties talcinieki vāca atkritumus, pērnās lapas un zarus, bet īstenotas arī
labiekārtošanas iniciatīvas – sakārtoti pagalmi, atjaunoti apstādījumi. Lielās
talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis informē, ka Jelgavā kopumā
talkā iesaistījās apmēram 2345 cilvēki. Piepildīti 4985 talkas baltie atkritumu
maisi, bet daudzviet maisu pietrūcis, un, saskaņojot ar koordinatoru, talkotāji
atkritumus vākuši citos maisos. Visi pieteiktajās talkas vietās atstātie maisi bez
maksas tiks nogādāti poligonā «Brakšķi».

Sabiedrības integrācijas pārvaldes darbinieki, mazākumtautību biedrību pārstāvji
un brīvprātīgie jaunieši šogad talkoja Meiju ceļā 4a pie etnogrāfiskās čigānu pirts.
Talkas dienu
Satiksmes ielas 53
iedzīvotāji izmantoja, lai iztīrītu arī
pagrabus. No tiem
ārā tika nesti dēļi,
metāls, māla podi
un citas lietas.
Iedzīvotāji norāda:
kārtība jāievieš, lai
pagrabu varētu
izmantot racionāli,
piemēram, turot
tajā ragavas un
velosipēdus.

Satiksmes ielas 53. mājas iedzīvotāji talkai izvirzīja lielus mērķus, piemēram, vīrieši laboja bedres piemājas stāvlaukumā. «Jāaiztaisa četras
lielākās bedres, bet kādu citu dienu vēl uzkrāsosim līnijas stāvlaukumā,»
stāsta mājas vecākās vīrs Jānis Birziņš.
Arī šogad savu
artavu pilsētai
deva zemūdens
mednieki.
Šogad viņi
tīrīja Lielupi
pie dzelzceļa
tilta, izvelkot no
ūdens dažādus
metāla gabalus,
pudeles, pat
nazi. Viņi dzirdējuši, ka šajā
apkaimē upes
dibenā guļot
pat velosipēds
un bērnu ratiņi.

Talciniekus apciemoja un paldies par darbu teica pilsētas vadība – domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš un viņa vietnieks Jurijs Strods. Jelgavas 1.
internātpamatskolā viņi apskatīja desmit zīlīšu būrīšus, ko talcinieki bija
uzmeistarojuši, un atzinīgi novērtēja arī ievērojamo savākto atkritumu
maisu skaitu. «Paldies par veikumu un to, ka mudināt jauno paaudzi
dzīvot sakoptā vidē!» skolas kolektīvam un visiem talciniekiem paldies
teica Jelgavas domes priekšsēdētājs. Jāpiebilst, ka pilsētas vadība pirms
tam jau bija talkojusi, sakopjot «Jundas» nometni «Lediņos».

Talkā piedalījās ne tikai dažādi kolektīvi un daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji, bet arī privātmājās dzīvojošie. Īļu ģimene
privātmājā dzīvo nepilnu gadu, bet jau nolēma sarīkot talku
savā – Smilšu – ielā, aicinot iesaistīties arī kaimiņus. «Talkā,
izejot otrpus žoga, ir lieliska iespēja iepazīt savus kaimiņus,»
tā idejas iniciatore Una Īle, kurai lieli palīgi bija meitas Melānija
Līna un Elizabete Tīna.

«Man pirms
kāda laika bija
insults, bet
talkā nevarēju
nepiedalīties. Lai
kāds būtu katra
ieguldījums, ir
jāpiedalās, jo
vieta, kur tu
dzīvo, jāciena,»
teic mājas iedzīvotāja Jevgeņija,
kura pie mājas
Satiksmes ielā 53
rušināja dobi.

Futbola klubs «Jelgava» kopā ar draugiem talkoja klajumā
Kārklu ielā, kur drīzumā taps futbola laukums. Viņi vāca atkritumus, baltos talkas maisus piepildot vienu pēc otra. Tikpat
strauji pildījās arī lielais konteiners, jo talcinieki bija apņēmības
pilni iztīrīt arī zāli un krūmus pie garāžām. Jaunie futbolisti
atzīst, ka talkot izrādījies interesantāk nekā domāts, turklāt
tas esot vieglāk nekā trenēties.

«Es to daru katru nedēļu. Šodien
vienkārši sagadījās, ka ir talkas diena,» teic Līga, kura Filozofu ielā no
savai mājai piegulošā grāvja vāca
ārā atkritumus. Grāvī tiek mests
pārtikas iepakojums, pudeles, pat
higiēnas piederumi, atrasta arī
peldcepure un švamme. «Skumji,
ka tā vietā, lai kaut ko iestādītu,
joprojām jāvāc citu atkritumi,»
norāda Līga.

Jelgavas 2. pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji
sadarbībā ar «Latvijas valsts mežiem» no meža atveda
kokus, sazāģēja tos un izveidoja sēžamos tā sauktajai
zaļajai klasei, kas izveidota krūmu ieskautā laukumā
pie skolas. «Šo vietu varētu vairāk izdekorēt, varbūt
nokrāsojot koka klučus un izveidojot vairākus soliņus,
bet kopumā ideja par āra klasi man patīk. Domāju,
te varētu notikt klases stunda un ģeometrija, kad
kaut kas jāmēra,» spriež 7. klases skolniece Daniela.
2. pamatskolas talkotājus apciemoja arī Cūkmens
– tīras vides simbols, kas mudina nemēslot un nepiesārņot vidi.

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Austris Auziņš
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«Jelgava» pārspēj sīksto
«Metta/LU»

21. aprīlī Rīgas Hanzas vidusskolas futbola
laukumā FK «Jelgava»
aizvadīja «SynotTip»
Latvijas futbola Virslīgas 5. kārtas maču pret
FS «Metta/LU» futbolistiem. Pateicoties Ēvalda Razuļa un diviem
Mārča Oša (attēlā) gūtiem vārtiem,
jelgavnieki svinēja uzvaru – 3:1. Nākamā
spēle mūsu futbolistiem ir 30. aprīlī pulksten 14 Zemgales Olimpiskajā centrā pret
FC «Riga». Pēc izcīnītās uzvaras «Jelgava»
Virslīgas turnīra tabulā ar piecās spēlēs
izcīnītiem deviņiem punktiem atrodas
2. vietā. Līderi joprojām ir Jūrmalas
«Spartaks», kuriem ir par punktu vairāk.

«Jelgava/BJSS» iekļūst finālā

BK «Jelgava/BJSS» LBL2 pusfināla sērijas
trešajā spēlē ar rezultātu 94:81 viesos
uzvarēja «Biznesa augstskolas «Turība»» basketbolistus, tādējādi iekļūstot LBL2 finālā. Rezultatīvākais mūsu
komandas rindās bija Gatis Justovičs,
kurš guva 26 punktus. Jelgavnieku
pretinieki finālā būs «Valmiera Glass
VIA» basketbolisti, ar kuriem mūsu
komanda jau divreiz šajā sezonā ir
spēlējusi, uzvaras dalot uz pusēm – 6.
janvārī Valmierā ar rezultātu 86:84 uzvarēja mājinieki, bet 3. februārī Jelgavā
mūsu basketbolisti reabilitējās – 92:79.
Pirmā spēle notiks 27. aprīlī pulksten
20.30 Jelgavas sporta hallē. Finālsērija
ilgs līdz kādas komandas trim izcīnītām
uzvarām.

SPORTS
Okmanim – bronza

Boksa kluba «Juniors» pārstāvis Viesturs Okmanis nedēļas nogalē veiksmīgi
startēja Latvijas čempionātā boksā, svara
kategorijā līdz 75 kg
izcīnot bronzas godalgu. Jelgavnieks aizvadīja divas cīņas,
pirmajā pārspējot bokseri no Olaines,
bet pusfinālā zaudējot rīdziniekam
Andrejam Nikolajevam. Jāpiebilst, ka
šoreiz dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās
neviens no Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra sportistiem, tostarp pagājušā
gada Latvijas čempions svara kategorijā
līdz 81 kg Artjoms Haņevičs, kurš guvis
savainojumu.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Notiks pilsētas
volejbola čempionāts

30. aprīlī pulksten 10 Jelgavas sporta
hallē notiks Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
un sievietēm. Kā informē organizatori, sacensībās var piedalīties ikviens
šī sporta veida entuziasts, spēlētāji,
kas nepiedalās 2017. gada sezonas
Baltijas līgas volejbola sacensībās,
un ne vairāk kā divi Latvijas čempionāta volejbolā Nacionālās līgas
1. vai 2. divīzijas spēlētāji. Katrā
komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā
10 spēlētājus. Komandu pieteikums
ar spēlētāju parakstiem jāiesniedz
norises dienā galvenajam tiesnesim
līdz pulksten 10. Dalība sacensībās
ir bez maksas.

«Biolars/Jelgava» šosezon
paliek pie bronzas
 Ģirts Pommers

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)
darbam ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, sastādot sociālās
rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Piedāvā darbu
Piedāvāju darbu mehāniķim automašīnu
sagatavošanai pirms pārdošanas, auto
pulēšanai un salona ķīmiskajai tīrīšanai.
T.26042696 (Ruslans Homenko).
Jelgavas Amatu vidusskola (reģ.Nr.2831902686)
piedāvā pastāvīgu darbu uz 0,5 slodzēm skolas
māsai Jelgavā, Akadēmijas ielā 25. T.63022610.
SIA «SPARLATS» (reģ.Nr.40003225506)
aicina darbā Saimnieciskās daļas vadītāju. Darba vieta – Bauskas novadā.
T.29450575; e-pasts lusis@sparlats.com.

Savu līdz šim neveiksmīgāko sezonu aizvadījušais
volejbola klubs «Biolars/
Jelgava» pagājušās nedēļas nogalē tomēr izcīnīja
uzvaru Latvijas čempionāta bronzas sērijas trešajā
spēlē, kas sezonu ļāva
noslēgt uz pozitīvas nots.
«Kopumā sezonu noteikti
var nosaukt par neveiksmīgu, jo mēs nesasniedzām
nevienu no izvirzītajiem
mērķiem – iekļūt Latvijas
sacensību finālos un Baltijas līgas spēcīgāko četru
komandu starpā. Tagad ir
laiks, lai izanalizētu sezonu
un noteiktu virzienu, kurā
doties nākotnē,» aizvadīto
sezonu vērtē kluba menedžeris Andrejs Jamrovskis.
Jelgavnieki šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, cīnījās par trim trofejām – Latvijas kausu, Baltijas līgas
čempiontitulu un uzvaru Latvijas
čempionātā. Tieši šādā secībā sezonas
laikā šie turnīri tika arī izspēlēti.
Pagājušā gada Latvijas kausa ieguvēji 2016. gada novembrī neveiksmīgi aizvadīja pusfināla pirmo spēli
pret Jēkabpils «Lūšiem» – tā tika
zaudēta trīs setos, kas vien nozīmēja,
ka zaudēts sets atbildes mačā liks
šķirties no iespējas aizstāvēt titulu.
Tā arī notika – 30. novembra vakarā
tika zaudēts jau pirmais sets, kas
beigās uzvarētajā spēlē gandarījumu
sniedza maz. Neveiksmīgi 2016. gada
nogali jelgavnieki aizvadīja arī Baltijas līgā, kur vienubrīd tika sasniegta
pat sešu zaudējumu sērija.
«Sezonas sākums neizvērtās tāds,
kādu mēs gaidījām, lai gan komandas
sastāvs ļāva sasniegt visu, ko bijām
plānojuši. Vairāki spēlētāji guva
traumas, kas ļoti ietekmēja mūsu
spēli. Sezonas otra puse bija krietni
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SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi
(šūt ar dažādām šujmašīnām). Samaksa –
pēc padarītā darba. T.29226133.
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
aicina darbā šuvējas(-us) darbam ražotnē
Jelgavā, Dobeles ielā 47. Zvanīt darba laikā
(no plkst.8 līdz 17) pa tālruni 25651321.

Meklē darbu
Vīrietis (58 gadi) meklē darbu. Varu
dzīvot uz vietas. T.24850341.

Līdzjūtības
Kā tu aizšuvi akmenī plaisu,
Baltu saulīti iecepi maizē?
– Mīlēdama.
/Ā.Elksne/

Saliedētāko spēli Jurija Deveikus vadītā «Biolars/Jelgava» komanda aizvadīja pašā sezonas izskaņā – bronzas
sērijas izšķirošajā mačā pret Jēkabpils «Lūšiem». Kā ierasts, rezultatīvs arī šajā spēlē bija Kārlis Pauls Levinskis,
Foto: no JV arhīva
kurš guva 27 punktus.
veiksmīgāka, taču izlieto ūdeni sa- aprīlī piecu setu cīņā tika izcīnīta
Gan komandas galvenais treneris
smelt neizdevās,» tā A.Jamrovskis. spraiga uzvara, taču atlikušajos trīs Jurijs Deveikus, gan menedžeris
Izmisīgā cīņa par tikšanu turnīra mačos «Biolars/Jelgava» piedzīvoja A.Jamrovskis pozitīvi vērtē pēdējā
spēcīgāko astoņu komandu starpā un zaudējumu.
spēlē redzēto: «Bronzas sērijas izpiedalīšanos sacensībā par godalgām
Arī sēriju par bronzas godalgām šķirošajā spēlē komanda bija vienota
tika zaudēta 4. martā, kad sīvākie pret neērtajiem Jēkabpils «Lūšiem» un saliedēta – spēlētāji viens otru
konkurenti – Ozolnieku volejbolisti – mūsu volejbolisti iesāka ar uzvarētu atbalstīja. Pēc kļūdām viss ātri tika
nedaudz negaidīti uzvarēja Rakveres piecu setu spēli, taču nodrošināt izrunāts, kas deva rezultātu. Iespēkomandu. Jelgavnieki turnīru noslē- bronzas godalgas otrajā spēlē jel- jams, sezonas laikā mums pietrūka
dza 9. vietā, 26 spēlēs izcīnītas 11 gavnieki nespēja – smags zaudē- tieši šīs komandas vienotības. Simbouzvaras un piedzīvoti 16 zaudējumi. jums trīs setos nozīmēja vien to, ka liski, ka pēdējo spēli aizvadījām tādā
Reabilitēties par izstāšanos no medaļu liktenis izšķirsies trešajā līmenī, kas, manuprāt, ļautu mums
abiem minētajiem turnīriem neiz- spēlē. To «Biolars/Jelgava» uzvarē- sasniegt visus izvirzītos mērķus.»
devās arī Latvijas čempionātā, kur ja četros setos – 3:1 (25:21, 31:29,
Jāatgādina, ka iepriekšējo, 2015./2016.
pusfinālā sērijā līdz trim uzvarām 18:25, 25:22). Rezultatīvākais šajā gada, sezonu jelgavnieki noslēdza
nācās piekāpties «RTU/Robežsar- spēlē mūsu komandas sastāvā bija ar izcīnītu Latvijas kausu, iegūtu 2.
dze» vienībai. Jāatgādina, ka sēriju Kārlis Pauls Levinskis, kurš guva vietu Baltijas līgā un 3. vietu Latvijas
mūsu komanda sāka veiksmīgi, 1. 27 punktus.
čempionātā.

Grīnfelds mēģina spēkus Eiropas elitē Airētāji sezonu atklās Jelgavā
 Ģirts Pommers

 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Andris Grīnfelds pagājušajās brīvdienās veica
vēsturisku soli savā karjerā – pirmo reizi piedalījās kontinenta spēcīgāko mototriāla braucēju vidū un startēja Eiropas
čempionāta 1. posmā elites grupā. «24. vieta nav tā, kur
vēlos palikt, bet, dodoties uz šīm sacensībām, galvenais
mērķis bija maksimāli gūt pieredzi un nobraukt sacensības
bez traumām,» savu sniegumu vērtē Andris.

Latvijas spēcīgākie smaiļotāji
un kanoe airētāji 1. maijā Liel
upē tradicionāli noskaidros
Latvijas un Baltijas čempionus
garajās distancēs, kā arī cīnīsies par Aleksandra Avdejeva
piemiņas balvu.

Nīderlandes pilsētā Zelhemā sacensībām sagatavotā trase bija sarežģīta
un bīstama. «Elites grupā ir krietni sarežģītāka un reizē arī bīstamāka
trase, sacensībās bija jāpārvar lēcieni, kādus līdz šim nebiju pat mēģinājis
pārvarēt. Rezultāts noteikti var būt augstāks, un zinu, ka šajā gadā stiprāko
divdesmitnieks ir aizsniedzams. Šis bija liels solis pretim lielākai pārliecībai
par saviem spēkiem un attīstībai.»
Nākamais starts A.Grīnfeldam būs 29. aprīlī Beļģijā, kur notiks Eiropas
čempionāta 2. un 3. posms.

«Līdz ar vēsajiem laikapstākļiem šogad
varētu būt mazāks dalībnieku skaits
jaunākajās vecuma grupās. Tās ir tradicionālas sacensības šī sporta veida kalendārā
un atklāj smaiļošanas un kanoe airēšanas
sezonu Latvijā,» informē Sporta servisa
centra pārstāve Maija Actiņa.
Sacensības sāksies pulksten 12 un

notiks piecās vecuma grupās. 1998. gadā
dzimuši un vecāki vīrieši K-1 un C-1
disciplīnās veiks trīs 2000 metrus garus
apļus, savukārt sievietes – divus. 1999. –
2000. gadā dzimušie (K-1 un C-1) juniori
veiks trīs apļus, juniores – divus. 2001. –
2002. gadā dzimušie jaunieši (K-1 un C-1)
labākos noteiks divos apļos, bet jaunietes
veiks vienu apli, 2003. – 2005. gadā dzimušie zēni un meitenes veiks vienu apli.
Savukārt visi veterāni – gan vīrieši (K-1 un
C-1), gan sievietes (C-1) – veiks vienu apli.
A.Avdejeva balva tradicionāli tiek izcīnīta smailīšu vieniniekos vīriešiem.
Jau ierasts, ka šajās sacensībās kopā ar
Latvijas sportistiem cīnīsies arī Igaunijas
un Lietuvas airētāji. Pagājušajā gadā sacensībās piedalījās ap 200 sportistu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jelgavas pilsētas Sociālo lietu
pārvaldes vadītājai Ritai Stūrānei,
māti mūžības ceļā pavadot.
Kolēģi no Jelgavas pilsētas domes,
pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem
Tēva padoms, tēva mīla
Mūžam sirdīs nezudīs.
/Z.Purvs/
Izsakām dziļu līdzjūtību Laimai Šmeldei,
tēvu pavadot mūžībā.
JPPI «Kultūra» kolektīvs
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
Izsakām līdzjūtību Marisam Šmeldam,
vectētiņu mūžībā pavadot.
PII «Zīļuks» kolektīvs, «Violetie Zīļuki»
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
/A.Straube/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jeļenai Tolkačovai ar ģimeni,
māmiņu mūžībā pavadot.
PII «Kāpēcīši» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARTA LĪBERGA (1923. g.)
VALENTĪNA TERAŠKEVIČA (1932. g.)
HARIJS PUTNIS (1936. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.14 Zanderu kapsētā.
JĀNIS FOGTS (1935. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
RAISA PIŠČIKA (1948. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
LUDMILA KAĻINKA (1938. g.).
Izvadīšana 28.04. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela.*
7.00 Zelta zirgs. Animācijas filma (ar subt.).
8.30  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2424.sērija.
9.30 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 165.sērija.
10.25 Ķepa uz sirds.*
10.55 Rozamunde Pilčere. Atļauja sānsolim.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
12.40 Īvāns. Dokumentāla filma (ar subt.).
14.10  Lesija. Animācijas seriāls.
14.40 Muks 2. Animācijas seriāls.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 164.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2424.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.25 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai
veltīts koncerts «Mūsu balsis brīvībai».*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Festivāls «Latvijas pērles».
Imanta Kalniņa koncerts.
23.35 Ziedoņa «Kurzemīte»: «Kā tur dzīvo!». LTV videofilma. 2.daļa.
0.40 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.25 «De facto».*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.20 Atsaukšanās 2013. LNSO koncertprogramma, veltīta
I.Ziedoņa 80. jubilejai.*
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 20.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 734.sērija.
12.00 «Euro Hockey Challenge». Vācija – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 9.sērija.
17.35 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 735.sērija.
18.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.50 «Euro Hockey Challenge». Vācija – Latvija.
21.35 Tagad tava kārta. Vācijas drāma. 2013.g.
23.20  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 3.sērija.
1.15  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.45 Ticīgo uzvaras balss.
6.10 Galileo 3.
6.35 Mīlestības šķēršļi. Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
8.30 Dzīvīte.
9.00 LNT brokastis.
10.00 TV PIRMIZRĀDE. Kurpnieks. ASV komēdija. 2014.g.
12.00 Nekā personīga. ASV un Vācijas romantisks trilleris. 2009.g.
14.40 Grupas «Sestā jūdze» jubilejas koncerts
«Man citas zemes nevajag». 2016.g.
17.10 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 62.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Robins Huds. ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.15 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
1.10 Dzīvīte.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Hūberts un Štallers. Seriāls. 15.sērija.
3.25 Degpunktā 7.
3.50 LNT brokastis.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 14.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 7.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.30 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.00 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
8.20 Maskas dēls. ASV un Vācijas komiska piedzīvojumu filma. 2005.g.
10.20 Spiegot nav viegli. ASV komēdija. 1996.g.
12.00 TV PIRMIZRĀDE. Ceļojumi laikā: rubīna stāsts.
Vācijas fantāzijas filma. 2013.g.
14.25 TV PIRMIZRĀDE. Ceļojumi laikā: safīra stāsts.
Vācijas fantāzijas filma. 2014.g.
16.45 TV PIRMIZRĀDE. Ceļojumi laikā: smaragda stāsts.
Vācijas fantāzijas filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.00 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.00 Spiegot nav viegli. ASV komēdija. 1996.g.
0.30 Nekā personīga.
1.30 Sveika, Rīga!
2.05 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 14.sērija.
2.50 Iespējams tikai Krievijā.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 62.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 2. maijs
LTV1
5.00 Inese pirmā! Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
5.30 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2425.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 166.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Šana: vilku mūzika. Šveices un Kanādas ģimenes filma. 2014.g.
12.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 165.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2425.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Dita Lūriņa.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Eirovīzija. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Tūkstošreiz ar labu nakti. Norvēģijas drāma (ar subt.). 2013.g.
1.30 Adreses.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tautas
deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».*
9.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 21.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 735.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 «Euro Hockey Challenge». Vācija – Latvija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 143.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 736.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 144.sērija.
21.55 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
23.05 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Paraugdemonstrējumi.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 39.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 122. un 123.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 10.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 63.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Brauciens pretī laimei. Barselona. Vācijas melodrāma. 2014.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 62. un 63.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 15.sērija.
5.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
6.00 Maskas dēls. ASV un Vācijas komiska piedzīvojumu filma. 2005.g.
7.55 Auniņš Šons un lamas. ASV animācijas filma. 2015.g.
8.30 Kobra 14. Seriāls. 1.sērija.
9.30 Gatavo 3.
10.05 Māmiņu klubs.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 8.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 62. un 63.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 63.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 21.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 15.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 63.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 3. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2426.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 167.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 166.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2426.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Ciemiņš virtuvē.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.

TV PROGRAMMA
21.20 Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija.
23.40 Nakts ziņas. 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55  Indijas vasaras. Seriāls. 1. un 2.sērija.

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 22.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 736.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 144.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 737.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Nīderlande.
21.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
22.00  Ekstrēmie kadri. Nāvējošā straume. Dokumentāls seriāls.
22.30  Ekstrēmie kadri. Pakistāna. Dokumentāls seriāls.
23.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 2.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 124. un 125.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 11.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 64.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 22.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Slepenā mītne. ASV mistikas drāma. 2012.g.
0.25 Dzīvīte.
0.50 Košākai dzīvei 4.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 64.sērija.
2.00 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 16.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 8.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 4.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 2.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 21.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 9.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 63. un 64.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 64.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 14.sērija.
22.35 Pūķa sirds 2. ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2000.g.
0.20 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 16.sērija.
1.20 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 57. un 58.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 64.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 4. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Avārijas brigāde. Caurums. Animācijas filma.
6.36 Zīļuks. Animācijas filma.
6.50 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai
veltīts koncerts «Mūsu balsis brīvībai».*
8.55 TIEŠRAIDE. Valsts svētkiem veltīts ekumēnisks dievkalpojums.
10.10 Aculiecinieks.*
10.25 TIEŠRAIDE. Saeimas svinīgā sēde.
11.00 Runā neatkarības atjaunotāji. 1990.gada 4.maijs.
11.25 TIEŠRAIDE. Nacionālo bruņoto spēku diena Liepājā. Militārā parāde.
12.00 Runā neatkarības atjaunotāji. 1990.gada 4.maijs.
12.20 Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija.
14.00 Ziņu speciālizlaidums.
14.30 Viens ciems. Visa Latvija. Valgalciems.*
15.15 Rūdolfa mantojums. Latvijas traģikomēdija (ar subt.). 2010.g.
17.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvija man. Dokumentāla filma.
18.00 Dienas ziņu speciālizlaidums.
18.55 TIEŠRAIDE. Latvijas valsts simtgades svētku koncerts,
veltīts LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai un Latgales kongresa simtgadei.

Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis
20.30 Panorāma.
21.20 TIEŠRAIDE. Pavasaris. Roks. Daugava. 4.maija svinības
11.Novembra krastmalā.
0.15 Dod man spēku, dod man laiku!
Rīgas tautas deju ansambļu lielkoncerts.*
2.40 Eiropas dienai veltīts koncerts «28 stāsti par...».*
4.15 Personība. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 23.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 737.sērija.
12.00 Teritorija – Vija Celmiņš. Dokumentāla filma (ar subt.).
13.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.30 Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 145.sērija.
17.00  Brīvību ģitārai. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 738.sērija.
19.00 Šovakar. Speciālizlaidums. Ziņas (krievu val.).
19.35 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.
21.50 Salna pavasarī. Rīgas kinostudijas drāma. 1955.g.
23.25 Personība. 100 g kultūras.*
0.25 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Galileo 3.
6.40 Kurpnieks. ASV komēdija. 2014.g.
8.30 Dzīvīte.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimes formula. Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
11.20 Latvieši Amerikā. 5 noveles. Dokumentāla filma.
12.40 Latvijas faili. Mīlestības dēļ. Latvijas dokumentāla filma. 2013.g.
13.40 Latvijas faili. Pērkons dārd. Latvijas dokumentāla filma.
14.40 Notinghila. ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 1999.g.
17.25 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 65.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Mārtiņa Brauna 65.gadu jubilejas koncerts
«Darbi un nedarbi…». 2016.g.
0.05 Notinghila. ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 1999.g.
2.10 Dzīvīte.
2.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 65.sērija.
3.15 Galileo 3.
3.35 Degpunktā 7.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 17.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 9.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.10 TV PIRMIZRĀDE. Dinozauru laiks.
Dienvidkorejas animācijas filma. 2012.g.
9.55 Lesija. Filma visai ģimenei. 2005.g.
11.55 Ducis ir lētāk. ASV komēdija. 2003.g.
13.55 Rodeo eņģelis. ASV ģimenes filma. 2012.g.
15.55 Supermens atgriežas. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 65.sērija.
21.00 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. Spiegs. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2015.g.
1.30 Lietu kārtība. ASV un Francijas komēdija. 2003.g.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 65.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 5. maijs
LTV1
5.05  Eirovīzija. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.35 Avārijas brigāde. Rekets; Avārijas brigāde. Parlaments.
Animācijas filmas.
6.45 Tornis. Animācijas filma.
7.00 Šana: vilku mūzika. Šveices un Kanādas ģimenes filma. 2014.g.
8.50 TV PIRMIZRĀDE. Tev, Rūķi! Dokumentāla filma.
9.55 TIEŠRAIDE. Ekumēnisks dievkalpojums, veltīts Latgales
kongresa simtgadei. Pārraide no Rēzeknes Vissvētākās
Jēzus sirds katedrāles.
11.00 TIEŠRAIDE. Svētku gājiens, veltīts Latgales kongresa
simtgadei. Pārraide no Rēzeknes.
11.30 TIEŠRAIDE. Latgales kongresa simtgadei veltīta pieminekļa un laukuma atklāšana. Pārraide no Rēzeknes.
13.00 Ziņu speciālizlaidums.
14.00 TIEŠRAIDE. Latgales simtgades kongress. Plenārsēde.
Pārraide no Latgales vēstniecības «Gors».
17.00 Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu
koncerts Riebiņos.*
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.40 TV PIRMIZRĀDE. Ruksīša ceļojums. Animācijas filma.
18.53 TV PIRMIZRĀDE. Vaikiki. Animācijas filma.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Emīls Dārziņš. Koncerts, veltīts komponista 140.jubilejai.
0.45 Latvijas sirdsdziesma.*
1.40 Indijas vasaras. Seriāls. 1. un 2.sērija.
4.00 Viktora pēdējais reiss. Dokumentāla filma.
5.00 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
7.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Teritorija – Vija Celmiņš. Dokumentāla filma.
8.55 Ciemiņš virtuvē.*
10.00  Īsta pīļmetrāžas filma. Dokumentāla filma (ar subt.).
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 738.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Latgales kongresa simtagde. Ziņu speciālizlaidums
15.05 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 146.sērija.
17.00 Četrreiz katrs viens. Dokumentāla filma.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 739.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Latvijas kods. Detektīvs Mārtiņš. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.05  Apokalipse: Otrais pasaules karš. Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Turandota. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Uzmanības centrā.
ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
0.25  Zonnenhofa. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2007.g.
2.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.00  Ekstrēmie kadri. Nāvējošā straume. Dokumentāls seriāls.
3.30  Ekstrēmie kadri. Pakistāna. Dokumentāls seriāls.
3.55 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.45 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Labs gads. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
8.30 Dzīvīte.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības virtuve.
Lielbritānijas melodrāma. 2011.g.
13.00 Bijušo draudzeņu rēgi. ASV komēdija. 2009.g.
15.05 Jaukā sieviete. ASV romantiska komēdija. 1990.g.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 66.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Šerloks Holmss. Ēnu spēle. ASV detektīvfilma. 2011.g.
23.50 Trakā, dullā mīlestība. ASV komēdija. 2011.g.
1.50 Dzīvīte.
2.10 Labs gads. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
4.00 Degpunktā 7.
4.25 Karamba! Humora raidījums.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 18.sērija.
5.40 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
6.35 Ducis ir lētāk. ASV komēdija. 2003.g.
8.30 Rodeo eņģelis. ASV ģimenes filma. 2012.g.
10.25 TV PIRMIZRĀDE. Olijs un pirātu dārgumi.
ASV animācijas filma. 2014.g.
12.00 Ducis ir lētāk 2. ASV komēdija. 2005.g.
14.00 TV PIRMIZRĀDE. Rasela neprāts. ASV ģimenes filma. 2015.g.
15.55 Eragons. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g.
18.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
21.00 Muļķu laime. ASV komiska piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.15 Viss par Stīvu. ASV komēdija. 2009.g.
1.20 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 17. un 18.sērija.
2.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 66.sērija.
3.20 Iespējams tikai Krievijā.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 6. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Stella un Austrumu zvaigzne.
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.). 2008.g.
12.05 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 24. un 25.sērija.
13.10 Skaņusaite Latvijā.*
14.00 Latvija man. Dokumentāla filma.
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde
«Rakstiem un skaņai».
23.00 Uzmanības centrā. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
1.25 Tev, Rūķi! Dokumentāla filma.
2.35 Latvija izdzied un izdejo Eiropu.
Eiropas dienai veltīts svētku koncerts.*
4.15 Īvāns. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.55  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.25 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
10.55 Dzīve šodien. Speciālizlaidums no Daugavpils.
14.35  Zonnenhofa. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2007.g.

Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00  Īsta pīļmetrāžas filma. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.55  Apokalipse: Otrais pasaules karš. Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
20.00  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 4.sērija.
21.00 Ar sapni mugursomā.
21.30  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 4.sērija.
23.25  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.10 Anekdošu šovs 3.*
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 21.–24.sērija.
3.45 Aculiecinieks.*
4.00  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Vilfreds 4. Seriāls. 7.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.10 Galileo 3.
6.30 Bijušo draudzeņu rēgi. ASV komēdija. 2009.g.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 11.sērija.
11.05 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 1.–5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 126. un 127.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 Mīlestības virtuve. Lielbritānijas melodrāma. 2011.g.
2.30 Galileo 3.
3.15 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 19.sērija.
5.40 Olijs un pirātu dārgumi. ASV animācijas filma. 2014.g.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.35 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Dadlijs Pareizais. ASV komēdija. 1999.g.
13.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Latvija – Dānija.
15.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
16.50 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Madagaskaras pingvīni.
ASV animācijas filma. 2014.g.
21.20 Karību jūras pirāti. Miroņa lāde. ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
0.20 Spiegs. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2015.g.
2.35 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 19.sērija.
3.25 Iespējams tikai Krievijā.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 7. maijs
LTV1
5.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 10.sērija.
11.00  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 100 g kultūras. Personība. Aktieris Ģirts Ķesteris.*

«Vārds uzņēmējiem»
Jauns kārtridžu uzpildes veikals

Pavisam nesen Jelgavā, Raiņa ielā 14
(ieeja no Pasta ielas), durvis vēris jauns kārtridžu
uzpildes veikals. SIA «ForPrint» ir uzņēmums, kas
specializējas tintes un tonera kārtridžu uzpildē. Pie
mums iespējams iegādāties oriģinālus un alternatīvus kārtridžus jūsu printerim. Strādājam katru dienu
no pulksten 8.30 līdz 18 un sestdienās no pulksten
10 līdz 15. Jaunumiem iespējams sekot līdzi mūsu
mājaslapā www.forprint.lv un «Facebook»/forprint.lv.
Tālrunis 28867841.
SIA «AJM WOOD» (reģ.Nr.44103029388)

piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Mežciemā:
• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• elektroatslēdzniekam(-cei) (ar pieredzi ražošanā).
Tālrunis 29491995, e-pasts info@ajmwood.lv;
www.avoti.lv.
SIA «Istate» (reģ.Nr.53603069281)

aicina darbā klientu menedžeri.
Darba pienākumi:
• veikt zvanus jauniem un esošiem klientiem;
• jaunu klientu piesaiste;
• konsultēšana par preču sortimentu;
• pārdošanas apjomu paaugstināšana;
• darbs ar esošajiem klientiem;
• pārdošanas darījumu organizēšana;
• mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana.
Prasības:
• obligāta iepriekšēja pieredze;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas
(rakstiski un mutiski);
• mērķtiecība, uz rezultātu vērsts darbs;
• vēlme mācīties un spēja viegli komunicēt ar cilvēkiem.
Tālrunis 26042728, e-pasts info@efiltri.lv,
mājaslapa www.efiltri.lv.

TV PROGRAMMA

14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Rolandam Kalniņam – 95!
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Horvātijā.
Austrijas drāma (ar subt.). 2012.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Karš un miers. Lielbritānijas daudzsēriju filma
(ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
23.10  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
0.10 Kristīnes Opolais solokoncerts
Latvijas Nacionālajā operā un baletā.*
2.05 VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts.*
4.35 Noķert tradīciju aiz astes.*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela (ar subt.).*
8.30 Ar sapni mugursomā.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30  Stella un Austrumu zvaigzne. Vācijas piedzīvojumu
filma ģimenei (ar subt.). 2008.g.
13.05 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 21.–24.sērija.
14.50  Brīvību ģitārai. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.00 Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot».*
17.55  Tās tik ir operas! Turandota. Dokumentālu filmu cikls.
18.45  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
19.15 TV PIRMIZRĀDE. SOKO Štutgarte. Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 50.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.50  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.50 Manas tautas dziesmas.*
2.45 Aculiecinieks.*
3.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*

4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Vilfreds 4. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
6.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.50 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 71.sērija.
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 12.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.45 Jaukā sieviete. ASV romantiska komēdija. 1990.g.
13.15 Ūdens ziloņiem. ASV romantiska drāma. 2011.g.
15.40 Sešas dienas, septiņas naktis. ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas seriāls. 2011.g. 16.sērija.
19.00 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 128. un 129.sērija.
23.10 NCIS: Losandželosa. Seriāls. 17. un 18.sērija.
1.00 Sešas dienas, septiņas naktis. ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
2.30 Hūberts un Štallers. Seriāls. 16.sērija.
3.20 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 1.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 20.sērija.
5.40 Dinozauru laiks. Dienvidkorejas animācijas filma. 2012.g.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.

Jelgavas 4. vidusskola
izsludina uzņemšanu pirmsskolas
izglītojamo sagatavošanā
(sešgadnieku grupā –11 vietas).

PIETEIKŠANĀS: Jelgavas 4. vidusskolas 21. kabinetā no
plkst.8 līdz 15 (tālrunis 63029555).
Iestājoties skolā, vecākiem vai bērna likumiskajam
pārstāvim jāuzrāda:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
• bērna dzimšanas apliecība.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.20 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.55 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.35 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 14.sērija.
14.15 Karību jūras pirāti. Miroņa lāde. ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
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17.15 Madagaskaras pingvīni. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
21.10 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Latvija – Slovākija.
23.50 Vampīra asistents. ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
1.55 Viss par Stīvu. ASV komēdija. 2009.g.
3.40 Iespējams tikai Krievijā.
4.35 Iespējams tikai Krievijā 2.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Iepriecini māmiņu ar
pašdarinātu piespraudi!
 Jana Bahmane

Maija pirmajā sestdienā, 6.
maijā, gatavojoties Mātes
dienai, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī
pulksten 12 notiks izzinoši
radošā nodarbība «Dāvana
māmiņai», kurā ikviens
varēs sarūpēt pašdarinātu
dāvanu – piespraudi – savai māmiņai, vecmāmiņai
vai krustmātei.
«Mātes diena ir starptautiski svētki, kas godina visas māmiņas. Svētku
pirmsākumi meklējami 20. gadsimta
sākumā, un daudzviet pasaulē, arī
Latvijā, Mātes dienu atzīmē maija otrajā svētdienā. Šie sirsnīgie
ģimenes svētki ir pateicība māmiņām
par dzīvības došanu, audzināšanu,
mīlestību un rūpēm,» svētku nozīmi
skaidro Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Liene Strazdiņa.
Sagaidot Mātes dienu, interesenti
aicināti uz izzinoši radošo nodarbību

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Tur meistares Zandas Kursītes vadībā varēs iemācīties darināt
piespraudes – par pamatu tām kalpos
dažādi audumi, piemēram, irdināti,
kas irstot veido bārkstis, mežģīnes,
pērlītes, podziņas, lentītes, ķēdītes,
dekoratīvas virvītes un citi materiāli.
«Katrs piespraudi varēs darināt, izvēloties sev tīkamus materiālus un
krāsu salikumus,» stāsta nodarbības
vadītāja Z.Kursīte.
Nodarbību apmeklēt aicinātas
arī pašas māmiņas, vecmāmiņas un
krustmātes, kā arī ikviens, kurš vēlas
apgūt jaunus rokdarbu veidus. Dalībnieki ar visiem nepieciešamajiem
materiāliem rotas izgatavošanai tiks
nodrošināti.
Radošā nodarbība «Dāvana māmiņai» Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks 6. maijā pulksten 12. Pieteikties nodarbībai var
pa tālruni 63005445 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – 5
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem
– 2 eiro.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis

Izzināt sevi aicina
festivāls «Helsus»

Pasākumi pilsētā
1. maijā pulksten 14 un 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «Zvani Žurkai
112». Autori – V.Lūriņš, E.Zirnis, M.Egliens. Lomās – 30 Latvijas Nacionālā teātra aktieri.
Biļešu cena – € 4 – 18 (kultūras namā).
4. maijā – Baltā galdauta svētki (pilsētas bibliotēkā).
4. maijā pulksten 17 – Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Svētku koncerts «Es tev savu dziesmu dodu». Piedalās solisti A.Krauze
un D.Kalniņš; kori «Balti», «Mītava», «Līga», «Tik un tā», «Riti», «Zemgale», «Re kā»;
deju kolektīvi TDA «Lielupe», DA «Pērle» (Rīga); instrumentālā grupa R.Ašmaņa
vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – E.Vītols. Režisore – L.Truksne. Ieeja – bez
maksas (Pasta salā).
6. maijā pulksten 12 – radošā nodarbība «Dāvana māmiņai». Rotu darināšana
vintāžas stilā. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
6. maijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Trīs muižas un stores Jelgavas novadā». Viesošanās Abgunstes, Berķenes, Lielvircavas muižā un storu audzētavā «Grantiņos». Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.
6. maijā pulksten 17 – VPDK «Rota» 30 gadu jubilejas koncerts «Ar draugiem
sestdienā». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – L.Muskare. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).
9. maijā pulksten 13 – Eiropas diena Jelgavā «Izzini, pēti, eksperimentē» (Uzvaras
parkā).
10. maijā pulksten 19 – Jāņa Stībeļa labāko dziesmu koncerts «Sajūti!». Biļešu
cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
11. maijā pulksten 18 – Krievu kultūras nedēļas noslēguma un Jelgavas krievu biedrības «Istok» 25 gadu jubilejas koncerts. Biļetes var iegādāties Jelgavas krievu kultūras
biedrībā «Istok» (Sarmas ielā 4) un koncerta dienā no pulksten 14 Jelgavas kultūras
namā. Papildinformācija – www.sip.jelgava.lv. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
11. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie» (stāsti par
pieaugšanu). Režisors – R.Svjatskis (kultūras namā «Rota»). Biļešu cena – € 2 – 3
(kultūras namā).
11. maijā pulksten 15 – tematisks pasākums «Jurim Alunānam 185» par J.Alunāna devumu latviešu valodas izveidē. Dalība – bez maksas (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
12. maijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem».
Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
13. un 14. maijā pulksten 9 – Latvijas Stādu dienas Jelgavā: visplašākais stādāmā
materiāla klāsts, sēklas, dārzkopības tehnika un instrumenti, augsnes uzlabotāji,
dārzu labiekārtošanas inventārs, amatniecības izstrādājumi un pārtika. Individuālas
dārzkopības speciālistu konsultācijas. Pieejams Ķerru palīdzības dienests. Kultūras
programma, kafejnīca un «Bambino» atrakcijas (pie Jelgavas pils).
13. maijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Brēmenes
muzikanti». Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
13. maijā pulksten 14 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4. – 6. klašu
skolēniem «Mana, tava Mītava». Pieteikšanās – mājaslapā www.sip.jelgava.lv līdz
10. maijam. Dalība – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
14. maijā pulksten 14 – Mātes dienai veltīts koncerts «Tu esi manim dārgākā...».
Piedalās vokālais ansamblis «Rotiņa», Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ansamblis. Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
16. maijā pulksten 20 – izrāde «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu» (pēc A.Čehova
«Ķiršu dārza» motīviem). Izrādi iestudējis Tartu Universitātes Studentu teātra režisors
Kalevs Kudu. Biļešu cena – € 4 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
18. maijā – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
19. maijā pulksten 18 un 20. maijā pulksten 17 – BJDK «Vēja zirdziņš» jubilejas
koncerts ««Vēja zirdziņam» jau 25». I daļā – deju izrāde «Vēja zirgi sauli veda» (režisore – D.Micāne-Zālīte, horeogrāfs – J.Purviņš); II daļā – horeogrāfisks piedzīvojums
«Kā noķert «Vēja zirdziņu»?» (režisore – L.Truksne). Kolektīva mākslinieciskā vadītāja
– A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2,50 – 4,50 (kultūras namā).

Izstādes
No 2. maija – fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma dalībnieku darbu
izstāde. Atklāšana un laureātu apbalvošana – 2. maijā pulksten 17.30 (kultūras
nama 1. stāva foajē).
No 2. līdz 14. maijam – ceļojošā izstāde «Jūras spēkiem – 25». Izstādē apskatāmas
fotogrāfijas un mākslinieču G.Stūres un M.Jurjānes gleznas. Atklāšana – 2. maijā pulksten 14. Piedalās pārstāvji no Jūras spēku flotiles komandējošā sastāva, patruļkuģa
«Jelgava» komanda un NBS mūziķi (kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 8. līdz 19. maijam – izstāde «Jelgavas krievu biedrībai «Istok» – 25 gadi». Atklāšana – 8. maijā pulksten 17. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).

Foto: no organizatoru arhīva
 Jana Bahmane

Arī šogad veselīga dzīvesveida piekritējus Jelgavā
pulcēs starptautiskais festivāls «Helsus», kas 20. un
21. maijā notiks Pasta salā.
Divu dienu garumā festivālā viesosies vairāk nekā
200 Latvijas un ārzemju
speciālistu, kas rūpējas par
cilvēka ķermeņa un gara
veselību, piedāvājot dažādus sevis izziņas veidus un
prakses. «Helsus» atslēgas
vārdi ir nemainīgi – ķermenim, dvēselei un veselībai.
«Festivālā runāsim par pašapziņu,
psiholoģiju, fiziskajām praksēm un
uzturu, kā arī bērnu un vecāku attiecībām – šī ir vieta, kur izzināt sevi,
smelties iedvesmu un daudz jaunu
zināšanu. Šogad festivāls ir kļuvis vēl
bagātīgāks – audzis lektoru skaits,
būs vairāk aktivitāšu bērniem, kā arī
interesenti varēs apmeklēt Latvijas
amatnieku darinājumu tirdziņu,»
stāsta «Helsus» festivāla aizsācēja
Agnese Irbe.

Festivāla pamatā ir septiņi dārzi
– Dvēseles, Fiziskās kultūras, Vides,
Veselības, Uztura, Sevis izziņas,
Bērnu/Izglītības. Apmeklējot šos
dārzus, interesenti varēs izmēģināt
dažādas fiziskas prakses, piemēram,
jogu, mandalu deju, biodeju, tango
un citas, izzināt sevi caur astroloģiju,
krāsu un aromterapiju, kā arī iepazīt
daudzas citas prakses. «Šogad festivālā piedalīsies vairāki sabiedrībā
iemīļoti lektori. Piemēram, profesors
Anatolijs Danilāns stāstīs par veselīgu
uzturu un dzīvesveidu, bet personības
izaugsmes treneris un bioenerģētiķis
Andžejs Reiters vadīs lekciju «Uzcel
māju sevī!». Tāpat interesenti aicināti
apmeklēt šīgada «Helsus» vieslektores Ulrikes Granogeres no Šveices
lekciju par cilvēka saistību ar Visumu,
kas notiks Jelgavas pilī,» aicina «Helsus» pārstāve.
Zināšanu festivāla apmeklētāji
varēs arī tuvāk iepazīt sociālo uzņēmējdarbību un uzzināt par iespējām
tajā iesaistīties, tiekoties ar Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas
pārstāvjiem. Bet Latvijas Universitātes Konfūcija institūts interesentus
iepazīstinās ar ķīniešu kultūru, ai-

cinot piedalīties tradicionālo laternu
veidošanā, Pekinas operas masku
apgleznošanā, kā arī apgūt ķīniešu
valodas pamatus.
A.Irbe norāda, ka plaša aktivitāšu
programma sagaida arī festivāla mazākos apmeklētājus. Bērni
varēs apmeklēt īpaši viņiem kurinātu pirtiņu, izbaudīt skaņas masāžu, krāsu terapiju, piedalīties
mūzikas terapijas nodarbībā vai
dainu meditācijā kokles pavadībā.
«Ir jārunā par to, cik svarīgi ir zinoši
un viedi cilvēki, kas pazīst sevi un
rūpējas par savu fizisko un garīgo
veselību. Jau otro gadu mūsu festivāls
aizritēs Jelgavā, un esam priecīgi par
mūsu sadarbību. Jelgava ir radoša
un inovatīva pilsēta, kas domā par
veselīga dzīvesveida veicināšanu, un
mūsu festivāla koncepts šeit lieliski
iederas,» vērtē A.Irbe.
Vairāk informācijas par festivālu,
kā arī festivāla programma pieejama
mājaslapā www.helsus.org. Biļetes
var iegādāties vietnēs www.ekase.
lv vai www.bilesuserviss.lv, kā arī
festivāla norises vietā. Bērniem līdz
12 gadu vecumam ieeja festivālā pieaugušo pavadībā – bez maksas.

Savā 30 gadu jubilejā deju
kolektīvs «Rota» pulcēs draugus
cējuši astoņus bijušo dejotāju pārus,
kā arī mūsu koncertam aicinājām
pievienoties draugu kolektīvus –
«Šķiet, ka šie 30 gadi ir
«Jukumu» no Alūksnes, «Kvēli» no
pagājuši ļoti ātri. Apskatot
Liepājas, «Mārtiņu» no Lielplatones
fotogrāfijas, interesanti
un «Bandavu» no Kuldīgas. Ar šiem
atcerēties aizvadītos notikolektīviem esam tikušies sadančos
kumus, salīdzināt, kādas
un festivālos,» stāsta L.Muskare.
dejas esam dejojuši agrāk
Jubilejas koncerta pirmo daļu caurun kādas mūsu repertuāvīs dejas, kas pēc satura atbilst dažārā ir šodien. Domāju, ka
diem latviešu tautas ticējumiem par
kolektīvu gadu gaitā viesestdienu. «Piemēram, kāds ticējums
nojusi draudzība, dejotāji
vēsta, ka sestdienā dzimušie ir čakli
ir domubiedri arī brīvajā
un dzīvespriecīgi; sestdienā sākts
laikā, prieks, ka mūsu vidū
darbs labi izdodas. Sestdiena ir laiks
ir ģimenes,» vērtē deju
starp darba nedēļu un svētdienu,
kolektīva «Rota» māksšajā dienā dejotāji bauda sava darba
linieciskā vadītāja Ludaugļus – dodas uzstāties, parādīt to,
mila Muskare. Sestdien,
kas apgūts mēģinājumu procesā,»
6. maijā, ar koncertu «Ar
skaidro kolektīva mākslinieciskā
draugiem sestdienā» Jelgavadītāja. Savukārt koncerta otrā daļa
vas kultūras namā vidējās
pēc noskaņas atgādinās zaļumballi
paaudzes deju kolektīvs
– tajā apkopotas sadzīviskākas un
«Rota» atzīmēs savu 30
dzīvespriecīgākas dejas. Koncerta
gadu jubileju.
idejas autore ir «Rotas» dejotāja Elita
Koncertā piedalīsies gan tagadējie Indriksone.
Jāatgādina, ka nosaukumu kolekkolektīva dejotāji, gan arī tie, kas
«Rotā» dejojuši agrāk. «Esam sapul- tīvs ieguva līdz ar kultūras namu
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«Rota». «1987. gada rudenī sākām
darboties kā Lauktehnikas kultūras
nama kolektīvs, un, kad tas pārtapa
par «Rotu», arī mēs ieguvām jaunu
vārdu,» stāsta L.Muskare. Viņa atminas, ka jau pirmās sezonas noslēgumā, 1988. gada augustā, kolektīvs
devās uz festivālu Ukrainā. Šobrīd
«Rotā» dejo 24 dejotāji – viņu vidū arī
Aivars Kalniņš, kurš «Rotas» pulkā ir
jau no pirmās sezonas. «Iepriekšējās
jubilejās šādu dejotāju bija vairāk, bet
šajā gadadienā tikai viens – Aivars,»
papildina kolektīva vadītāja.
Kolektīvu vieno ne vien dejotprieks, bet arī kopīgas tradīcijas, kas
gadu laikā mainījušās un papildinājušās. «Esam kopā braukuši ekskursijās
ar ģimenēm, svinējuši Jāņus Piebalgā, Zosēnos, bet pēdējos gados daļa
kolektīva vasaras saulgriežos dodas
laivu izbraucienā,» stāsta vadītāja.
Vidējās paaudzes deju kolektīva
«Rota» 30 gadu jubilejas koncerts «Ar
draugiem sestdienā» Jelgavas kultūras namā notiks 6. maijā pulksten 17.
Biļetes var iegādāties kultūras nama
kasē, cena – 2 – 4 eiro.

