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Brīvības svētki pulcē
tūkstošiem jelgavnieku

No
1825. gada
Jelgavas pils
cokolstāvā atrodas Kurzemes
un Zemgales
hercogistes hercogu kapenes.
Tur novietoti 24
Ketleru namam
piederīgo mirs- Attēls: Kurzemes hercogu kapenes
tīgās atliekas, kā
arī seši Bīronu namam piederīgie, atskaitot hercogu Pēteri, kurš
ar sievu un bērniem apglabāts Sagānā (Polijā).
Hercogu kapeņu vēsture nav mazāk raiba par pašas pils vēsturi.
Pirmās kapenes tika iekārtotas jau 1582. gadā ārpus pils. Sākotnēji
arī Rastrelli projektā netika paredzēta telpa kapeņu izbūvei. Tikai
1819. gadā bijušais hercoga Pētera ceļojumu maršals Heinrihs fon
Ofenbergs laida klajā drukātu aicinājumu ziedot naudu hercogu
kapeņu atjaunošanai. Saziedotā nauda ļāva kapenes pārcelt uz
pašreizējo publiskajai apskatei pieejamo vietu Jelgavas pilī. Arī 19.
gadsimtā hercogu kapenes bija pieejamas apskatei un parasti tika
rādītas augstiem viesiem.
Taču visos laikos, kad pilsētā saimniekoja citu valstu karavīri,
hercogu kapenes tika pakļautas posta darbiem. Pirmie lielākie
postījumi saistās ar 1705. gadu – Ziemeļu kara laiku, savukārt
20. gadsimtā kapenes cieta gan bermontiādes laikā 1919.
gadā, gan Otrā pasaules kara izskaņā. Kapenes aizmūrēja un
apskatei slēdza.
1989. gadā kapenes pārņēma Rundāles pils, un kopš 1992. gada tās
atkal ir atvērtas apmeklētājiem. Ir veikti un joprojām turpinās vērienīgi
restaurācijas darbi, piemēram, restaurēts E.J.Bīrona un hercogienes
Benignas Gotlības sarkofāgs, hercoga Vilhelma, hercogienes Sofijas
Amēlijas, hercoga Jēkaba, hercoga Gotharda Ketlera sarkofāgs.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Svinēsim Eiropas
dienu Jelgavā!
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Raitis Supe
Šogad Nacionālo bruņoto spēku diena norisinājās Jelgavā, tāpēc 4. maijā mūsu pilsētas ielas piepildīja militārā tehnika un
karavīri, kuri ne tikai devās parādē, bet arī prezentēja savus ieročus, ekipējumu un tehniku īpašā izstādē. Tās laikā ikviens interesents varēja iekāpt helikopterā, paturēt rokās kaujas ieroci vai pārbaudīt, cik sver karavīra ekipējums. Svētkus atklāja valsts
bruņotā spēka virspavēlnieks Valsts prezidents Andris Bērziņš. Savā uzrunā jelgavniekiem viņš uzsvēra, ka 25 gados kopš Latvijas
neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4. maijā Latvija veikusi nozīmīgu attīstības ceļu un pieņēmusi nozīmīgāko ģeopolitisko
lēmumu Latvijas dalībai NATO. «Latvijas iestāšanās NATO bija pareizs lēmums. Šodien drošības situācija Eiropā ir mainījusies,
Latvija ir daudz darījusi valsts aizsardzības spēju uzlabošanai, un vēlos uzsvērt, ka Latvija šobrīd nav mazāk aizsargāta kā jebkura cita NATO dalībvalsts,» norādīja A.Bērziņš. Sākot parādi, viņš kopā ar aizsardzības ministru Raimondu Vējoni un Nacionālo
bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Raimondu Graubi sveicināja katru militārās parādes vienību. Turpinājums 4.lpp.

Pieminēs Otrajā pasaules karā kritušos
 Ritma Gaidamoviča
Godinot Otrā pasaules kara
upuru piemiņu un atceroties
Nacisma sagrāves dienu, 8. maijā
pulksten 10 Jelgavas Svētās Annas baznīcā notiks ekumēniskais
dievkalpojums. Pēc tā pilsētas

vadība noliks ziedus piecās piemiņas vietās Jelgavā.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē,
ka pilsētas vadība šajā dienā
noliks ziedus pie Lāčplēša pieminekļa Stacijas parkā, pie pieminekļa Rūpniecības un Tērvetes

ielas krustojumā, pie Fašisma
terora upuru pieminekļa RAF
dzīvojamajā masīvā, kā arī pie
pieminekļa Miera kapsētā un
Zanderu kapsētā.
Jāatgādina, ka 8. maijs ir īpaša
diena visām Eiropas tautām.
1945. gadā šajā dienā beidzās

asiņainākais karš pasaules vēsturē, kas nesa postu un iznīcību
miljoniem cilvēku un pārvērta
gruvešos neskaitāmas pilsētas
un ciemus. Šajā dienā tiek pieminēti visi Otrā pasaules kara upuri – Latvija tajā zaudēja gandrīz
trešo daļu savu iedzīvotāju.

&

Aicina pieteikties Zelta pārus
Jelgavas 750. jubilejas gadā tiks godinātas mūsu stiprās
ģimenes – Pilsētas svētkos domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas šogad atzīmē 50.
kopdzīves jubileju. Zelta pāri tiks sveikti 28. maijā pulksten 14 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.

&

Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

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

63048800

9. maijā atzīmē Eiropas dienu. Jelgavā uz aktivitātēm no
pulksten 11 līdz 20
sestdien pilsētnieki
gaidīti Uzvaras parkā.
Notiks strītbola čempionāts, degustācijās
varēs iepazīt citu Eiropas valstu ēdienus,
vērot robotu cīņas,
izbraukt ar elektromobili, baudīt plašu
kultūras programmu,
doties ekskursijā, apskatot objektus pilsētā, kas veidoti vai
atjaunoti, ieguldot ES
finansējumu.
«Tie būs svētki, kuros jelgavnieki varēs uzzināt ko vairāk
par Eiropu un novērtēt, kā Jelgava izskatās uz Eiropas fona.
Aktīvi pavadīt sestdienu, reizē
uzzinot un pamēģinot ko jaunu,
aicināti visi jelgavnieki, jo ko
interesantu atradīs katrs,» aicinot uz svētkiem, saka Jelgavas
Izglītības pārvaldes speciāliste Līvija Vilcāne. Šos svētkus
Jelgavā sarūpējušas pilsētas
izglītības iestādes. Organizatori
informē, ka pasākuma atklāšana
būs pulksten 13 ar Jelgavas 4.
vidusskolas orķestra «Rota»
defilē priekšnesumu, taču dažas
aktivitātes būs pieejamas jau no
pulksten 11. Parks svētkos būs
dalīts zonās – Aktīvā Eiropa,
Garšīgā un stilīgā Eiropa, Izzinošā Eiropa, Radošā Eiropa,
Muzikālā Eiropa –, katrā piedāvājot dažādus priekšnesumus
un aktivitātes. Aktīvajā Eiropā
dažāda vecuma grupu skolēni aicināti piedalīties strītbola turnīrā «Eiropas basketbols tuvojas».
Komandas trīs cilvēku sastāvā

varēs pieteikties turpat Uzvaras
parkā. Tāpat šajā sektorā varēs
rāpties klinšu sienā, iziet kokos
iekārtās šķēršļu trases. Stila un
garšas Eiropā Jelgavas Amatu
vidusskolas topošie pavāri un
konditori apmeklētājiem ļaus
nodegustēt dažādām Eiropas
valstīm raksturīgākos pirkstiņ
ēdienus, tādējādi iepazīstot
citu tautu virtuvi, bet vizāžisti
apgleznos sejas. Izzinošajā Eiropā, piemēram, Tehnoloģiju
vidusskola rīkos robotu cīņas un
demonstrēs 3D printeri darbībā,
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs ļaus izmēģināt 52 eksperimentu stacijas
«Miniphänomenta». Šajā zonā
piestās arī ES mājas Mobilais
ekspresis ar informatīvo platformu par ES. Ar ekspresi Jelgavā
ieradīsies arī Eiropas Kustības
Latvijā prezidents Andris Gobiņš ar komandu, kuri atbildēs
uz iedzīvotāju jautājumiem par
Latviju ES. Konkursus un aktivitātes piedāvās Kašers. Savukārt
Radošajā Eiropā video teltī varēs
novērtēt, cik daudz Eiropas projektos iesaistījušies jelgavnieki,
kādus darbus veikuši, kā arī
Uzvaras parka apmeklētāji paši
varēs veidot smilšu kino. Jelgavnieki ir radoši, un to apliecinās
arī zona Muzikālā Eiropa, kurā
būs iespējams apgūt pirmās
iemaņas ģitāras spēlē un baudīt
pilsētas jauniešu sagatavoto
koncertu. No pulksten 18 līdz
20 parkā plānota ballīte jauniešiem ar pašu jauniešu grupu un
dīdžeja piedalīšanos.
Lai iepazītu objektus un vietas, kas Jelgavā attīstītas ar ES
atbalstu, sestdien notiks trīs
ekskursijas ar autobusu. Ekskursiju sākums – no Uzvaras
parka pulksten 14, 15 un 16.
Visi pasākumi Uzvaras parkā ir
bez maksas.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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jelgavai 750

Ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Jelgavas 750 gadu svinības maijā sasniedz savu kulmināciju – no 29. līdz 31. maijam svinēsim Pilsētas
svētkus ar devīzi «Atvērsim vārtus svētkiem!». Kā uzsver pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece Inta Englande, vārti šajos svētkos būs kā simbols, kas rada fantāzijas, asociācijas un uzrunā emocionāli. «Atverot vārtus svētkos, mēs nonāksim īpašā Jelgavas 750 gadu pasaulē. Svētku programma ir
tik daudzveidīga, ka mums būs iespēja atvērt dažādus vārtus – uz vēsturi, nākotni, sadarbību, mākslu,
prieku, bērnību, draudzību, ticību, ideju… Svētku programmu esam veidojuši tā, lai, atverot katrus no
šiem simboliskajiem vārtiem, mēs iepazītu Jelgavu, tās cilvēkus pagātnē, šodienā un ielūkotos nākotnē.
Lai mēs dižotos ar tiem notikumiem un cilvēkiem, kuri bijuši un ir šodien tikai Jelgavā.»

JELGAVAS 750 GADU JUBILEJA «ATVĒRSIM VĀRTUS SVĒTKIEM!»
IDEJU VĀRTI
• Kultūras namā
Maijā – gleznu izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei!» un fotokonkursa «Jelgavai 750» izstāde «Pavasaris».
• Pasta salā
23. – 24. maijā – 9. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs».
Tēma: «Nākotnē pēc 750 gadiem».
Jelgavas Smilšu skulptūru festivāls ir kļuvis par lielāko šāda veida konkursu Baltijā.
Kopumā darbu sagatavošanai tiks izmantots vairāk nekā 900 tonnas smilšu. Festivālā taps ne tikai konkursa darbi, bet arī papildus dažādi smilšu mākslas objekti
– smilšu bārs, demo skulptūras un foto skulptūras.
Festivālā piedalīsies 21 profesionāls tēlnieks no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
Francijas, Bulgārijas, Polijas, Turcijas, Ķīnas, Ukrainas un Ungārijas.
Svētkos, kā jau ierasts, neiztikt arī bez dažādiem pārsteigumiem. Festivālā uzstāsies
gan Latvijā, gan kaimiņu zemēs atzīti mākslinieki – «The Sound Poets», Roberto
Meloni, «Jumprava», «Big Al & The Jokers». Pārsteigumi būs arī pašiem mazākajiem
festivāla apmeklētājiem, jo visas dienas garumā Smilšu skulptūru parku pieskandinās muzikālas izrādes un rotaļas kopā ar iemīļotiem tēliem.
Vairāk: www.festivali.jelgava.lv

• Hercoga Jēkaba laukumā
29. maijā no pulksten 19 līdz 3 – svētku atklāšana un koncerts «Satiksimies
Jelgavā».
Skatuves programma: pulksten 19 – Jersikas orķestris; pulksten 20.30 – «Labvēlīgais tips»; pulksten 22 – «Musiqq»; pulksten 24 – Intars Busulis; pulksten 2 – DJ
Markus Riva.
30. maijā no pulksten 10 līdz 15 – kultūras programma «Svētku karuselis».
Jelgavas pilsētas un novada kolektīvu sveiciens Jelgavai 750 gadu jubilejā.
30. maijā no pulksten 19 līdz 3 – Jelgavas nakts balle.
Skatuves programma: pulksten 19 – «Credo»; pulksten 20.45 – «Klaidonis»; pulksten
22.30 – «Sestā jūdze»; pulksten 24 – Fēlikss Ķiģelis; pulksten 2 – DJ JAX.

VĒSTURES VĀRTI
• Pils parkā
29. maijā no pulksten 21.30 līdz 22.30 – Laika rata iegriešana.
Senās mūzikas skaņas un amatu prasmes, burvju mākslinieki, sieviete faķīrs, zīlnieces,
monociklists un citas brīnumu lietas.

GODA VĀRTI

• Pils pagalmā
29. maijā pulksten 22.30 – teatralizēts uzvedums «Jelgaviņa virpuļdancī no
seniem laikiem līdz mūsu dienām».
Jau pirms daudziem gadu simtiem Jelgavā bieži viesi bija ceļojošās komediantu
trupas. Arī šajā dienā, pilsētai caurbraucot, uz brīdi Jelgavas pils pagalmā iebrauks
ceļojošie aktieri, lai ar dziesmām, dejām, pirotehnikas brīnumiem izspēlētu kādu
spēli, kas varētu saukties «Jelgavas dienas un arī nedienas jeb tādu lietu izteikšana,
kas vērā liekamas un Jelgavā notikušas no seniem laikiem līdz mūsu dienām». Uzveduma režisore – Lolita Truksne.

• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
27. maijā pulksten 15 – portretu galerija «Izcili jelgavnieki».
Jelgavu cēluši, veidojuši, tās slavu un atpazīstamību visos laikos kaldinājuši cilvēki
– dažādu tautību, profesiju, reliģisko uzskatu un garīgo strāvojumu pārstāvji.
Dažiem bija lemts tikai piedzimt mūsu pilsētā, viņu dzīves ceļš aizvijās plašajā
pasaulē, un tikai reizēm vai pat nejauši mēs uzzinām, ka viņi savu vārdu ierakstījuši
citas zemes vēsturē, taču nav aizmirsuši savas saknes šeit – Jelgavā. Citiem Jelgava
dažādu apstākļu sakritības dēļ bijusi tikai pieturas vieta, kas ļāva šeit realizēt kādu
ieceri, atstājot jūtamu iespaidu daudzu gadu garumā.
Lai izprastu vēstures gaitu, nepietiek ar faktu uzskaitījumu – aiz tiem ir jāredz cilvēks,
viņa klātesamība visos procesos 750 gadu garumā.
28. maijā pulksten 14 – Zelta pāru godināšana.
Kad Jelgavai bija 700 gadi, savu «jā» vārdu deva daudzas jelgavnieku ģimenes.
Šogad šiem pāriem aprit 50 gadu kāzu jubileja.

• Pasta salā
29. maijā no pulksten 23 līdz 2 – džeza mūzikas koncerts «Pusnakts noskaņās».
Džeza mūzikas mīļotājiem – saldais ēdiens. Piedalās Jelgavas, Nacionālo bruņoto
spēku bigbends un «Šiauliai Big Bandi».
30. maijā no pulksten 13 līdz 18 – Big Band koncerts «Te, starp mums».
Te – starp vakardienu un nākotni, starp debesīm un upes malu, starp steidzošo laiku
un mirkli, starp mūziku un svētkiem. Big Band koncerts ar mūziķiem no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Vācijas.
30. maijā no pulksten 22 līdz 3 – chillout zona «Hei! Nāc, pievienojies!».
Visa vakara gaitā būs baudāma relaksējoša atmosfēra, muzikāli priekšnesumi: DJ
un mūziķi, kas uzburs «Chill out» pasauli – neatkārtojamā grupa «Rock 5 Acoustic».
Pasākuma emocijas digitāli iemūžinās «PixBox».

• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
30. – 31. maijā no pulksten 10 līdz 17 – «Gadsimti satiekas».
Kas ir laiks? Vai tas ir notverams, satverams, aptverams? Laiks atstāj pēdas.
Iespēja iejusties un pārtapt dažādu gadsimtu tēlos, kas ir cieši saistīti ar Jelgavu. Kā
atmiņas par šo satikšanos paliks pēdas fotogrāfijās.

• Kultūras namā
27. maijā pulksten 18 – skolēnu olimpiāžu uzvarētāju pieņemšana pie pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa (ieeja – ar ielūgumiem).
• NP Jelgavas Biznesa parkā
28. maijā pulksten 19 – pieņemšana pie pilsētas domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa. Atzinības zīmes «Jelgava 750 – vēstures griežos» pasniegšana (ieeja
– ar ielūgumiem).

JELGAVAS VĀRTI
• Pie vēsturisko Jelgavas vārtu zīmēm
29. maijā – Jelgavas pilsētas vārtu zīmju ieskandināšana un rotāšana:
 no pulksten 15.30 līdz 15.50 – Mazo vārtu ieskandināšana un rotāšana (Raiņa
un Sakņudārza ielas krustojumā);
 no pulksten 16 līdz 16.20 – Ezera vārtu ieskandināšana un rotāšana (pie tirgus);
 no pulksten 16.30 līdz 16.50 – Dobeles vārtu ieskandināšana un rotāšana
(vecpilsētā).
• Pasta salā
29. maijā pulksten 12 – akcija «Sadraudzības pilsētas Jelgavai».
Jelgavas pilsētai ir 14 sadraudzības pilsētas, kas 750 gadu jubilejā Pasta salā stādīs
purpura ābeles (Malus x purpurea ‘Royalthy’).

GAISMAS VĀRTI
• Svētās Annas baznīcā
29. maijā pulksten 17 – garīgās mūzikas koncerts «Romantiskās stīgas».
Caur romantisma prizmu ieklausīsimies J.Mediņa, P.Vaska, J.Lūsēna, L.Vjerna,
J.Sibeliusa un R.Dubras mūzikas pasaulē. Piedalās J.Vizbulis (tenors), G.Grinbergs
(vijole), I.Ezeriete (soprāns), A.Reinis (ērģeles), M.Ansovska (ērģeles).
29. maijā pulksten 19 – Zvanu skaņas Jelgavas baznīcās.

SATIKŠANĀS VĀRTI
• Lielajā ielā–Uzvaras ielā–K.Barona ielā
29. maijā pulksten 19 – Pilsētas svētku gājiens «Atver vārtus priekam!».
Pilsētas centrālo ielu «ieņems» jelgavnieki – būs vērojams Pilsētas svētku gājiens,
kurš šogad pretendē uzstādīt garākā pilsētas svētku gājiena rekordu. 2014. gadā
gājienā piedalījās 17 000 cilvēku, tas bija 4,242 kilometrus garš un ilga pusotru
stundu. Šis bija pirmais Latvijā izmērītais pilsētas svētku gājiens, līdz ar to garākais
pilsētas svētku gājiens valstī.

VĀRTI «JELGAVAS LAIKS»

• Driksā (starp Mītavas tiltu un sporta namu)
29. maijā pulksten 24 un 1;
30. maijā pulksten 23, 24 un 1 –
multimediāla fantāzija «Sapņi. Paaudzes. Jelgava».
Savā 750. dzimšanas dienā Jelgava dāvina multimediālu fantāziju uz ūdens skatuves
«Sapņi. Paaudzes. Jelgava» par divu paaudžu satikšanos, savienošanos, saprašanos,
kopā būšanu un līdzpārdzīvojumu. Jelgavas rašanās leģendu gars, dzīves izaicinājumu
un iespēju nemiera elpa, dabas, pilsētas un cilvēka unikālo skaņu simfonija apvienosies
trīs viedos stāstos un trīs bērnības fantāzijas sapņos: Jelgava dzimst. Jelgava dzīvo.
Jelgava skan. Režisori – Jānis Elsts un Jānis Pētersons.
• Pils salā
31. maijā no pulksten 13 līdz 17 – senioru balle «Sens, tik sens ir tas stāsts».
Uz satikšanos un jauku laika pavadīšanu aicina Guntis Skrastiņš un grupa «No
pusvārda».

VĀRTI «AMATNIEKU CUNFTES UN ĢILDES»
• Lielajā ielā–vecpilsētas laukumā
30. maijā no pulksten 10 līdz 15 – Amatnieku dižtirgus.
Pirmo reizi Jelgavas vēsturē Vecpilsētas iela un Lielās ielas gājēju trotuārs no puķu
tirdziņa pretī Ozolskvēram līdz Hercoga Jēkaba laukumam pulcēs amatniekus,
komersantus un citus uz andelēšanos ieinteresētus ļaudis izrādīt savu preci. Šeit
līdzās mūsdienu veikalniekiem un amatu meistariem varēs sastapt arī seno amatu
pratējus.
Pie puķu tirdziņa (no pulksten 11 līdz 15) muzicēs Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
audzēkņi, pie «Lāču» veikala priekšnesumus rādīs jaunākās paaudzes jelgavnieki,
bet Hercoga Jēkaba laukumā lieli un mazi varēs ievingrināt roku dažādās amatu
prasmēs un radošajās darbnīcās, baudīt «Lido» gardumus un sekot līdzi kultūras
programmai.
• Čakstes bulvārī
30. maijā no pulksten 11 līdz 15 – Vēsturiskā iela.
Lielā pastaiga caur vēstures laipu šodienā – jelgavnieku promenādē caur laiku lokiem. Kur meistari vēl rāda savu prasmi un kavalieri špacierē zem rokas dāmai. Tur
dāmas krastmalā vēl tēju dzer. Tas viss pa Čakstes bulvāri nudien, kur dzīve kūsāt
steidz arvien!
• Ozolskvērā
30. maijā no pulksten 11 līdz 15 – Zinātnes parks.
Iespēja iepazīt un izmēģināt eksperimentu stacijas, kas ļauj skolēniem un bērndārzniekiem rotaļājoties apgūt fizikas un tehnoloģisku norišu pamatus. Darbošanās «Miniphänomenta» un «Mācies eksperimentējot» eksperimentu stacijās un eksperimentu
paraugdemonstrējumu vērošana Junioru universitātes Zinātnes teātrī. Uzzini, kā
jaunie jelgavnieki tiek audzināti par dižiem zinātniekiem, un iemēģini roku pats!

• Vecpilsētas laukumā
30. maijā no pulksten 11 līdz 15 – nacionālo kultūras biedrību prezentācija
«Roku rokā draugu lokā».
Nacionālo virtuvju prezentācijas, mājražotāju produkcijas izstāde, pārdošana,
meistarklases.

DRAUGA VĀRTI
• Uzvaras parkā
30. maijā no pulksten 10 līdz 18 – Latvijas Suņu audzētāju asociācijas izstāde.
Šķirnes un bezšķirnes suņi, paraugdemonstrējumi suņu paklausībā un adžiliti (suņu
sporta veids, kurā cilvēks vada suni pa noteiktu trasi), konsultācijas pie profesionāla
kinologa suņu pareizā dresūrā un audzināšanā.
• LLU mācību centrā «Mušķi»
30. maijā no pulksten 10 līdz 18 – jāšanas sacensības «LLU kauss 2015».

SPĒKA VĀRTI
• Pie Jāņa Čakstes pieminekļa
30. maijā pulksten 17.30 – Jānis Čakste un Jelgavas Dziesmu un mūzikas
svētki. Piemiņas brīdis.
• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
30. maijā pulksten 14 – koncertuzvedums «Jelgaviņa – smuka muiža».
Mūzikas skaņās un stāstos ielīgos koklētāja Megija Bruce, tenors Juris Vizbulis, koklētāju ansambļi «Zelta stīdziņas» un «Tīne», Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi,
Kalnciema vidusskolas stāstnieki.
• Zemgales Olimpiskajā centrā
23. maijā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada skolēnu koru un orķestru koncerts «Es nāku no mazas tautas».
Koncerts kā vienas dienas ritums jaunā jelgavnieka dzīvē. Koncertā skanēs dziesmas
gan no vasarā gaidāmā Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra, gan
arī no Latvijas vadošo populārās mūzikas grupu un solistu repertuāra. Būs arī defilē
programma, savu māku rādīs ekstrēmo sporta veidu pārstāvji. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Agris Celms, režisors – Valdis Pavlovskis. Pēc koncerta – tautas
sadziedāšanās svētki kopā ar «Swedbank». Diriģents – Ints Teterovskis.
30. maijā pulksten 19 – IV Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā – 120! Lielkoncerts «Latvieša dziesma Jelgavas vārtos».
1895. gadā Jelgavas Latviešu biedrība un Jānis Čakste sarīkoja IV Dziesmu un mūzikas svētkus, un tā bija vienīgā reize svētku pastāvēšanas vēsturē, kad tie notika ārpus
Rīgas. Jubilejas lielkoncertā piedalīsies vairāk nekā 2200 koru dziedātāju, simfoniskais
orķestris un dejotāji. Virsdiriģents un mākslinieciskais vadītājs – Ivars Cinkuss. Režisore
– Dace Micāne-Zālīte. Ieeja – 3 EUR (biļetes – «Biļešu paradīzes» kasēs).
31. maijā pulksten 18 – skolu jaunatnes deju koncerts «Jelgaviņai azotē».
Vairāk nekā 1000 jauno dejotāju no Jelgavas pilsētas un novada apvienosies, lai
izdejotu un atklātu stāstu par Jelgavu. Koncerta mākslinieciskās vadītājas – M.Bratkus
un A.Skrastiņa, režisore – E.Apsīte.
7. jūnijā pulksten 17 – VIII vispārējie vidējās paaudzes dejotāju svētki «Dievs
man deva maizes zemi».
Vairāk nekā 6500 vidējās paaudzes dejotāju no Latvijas izrādīs maizes ceļu no iesēta
grauda līdz maizes klaipam, no dzīvības radīšanas svētuma līdz dzīvi apliecinošam
priekam. Dziedās folkloras kopas, būs apskatāmi ar zemkopību saistīti darbarīki,
baudāmi zemnieku sētu labumi. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Zanda Mūrniece,
režisore – Elīna Apsīte. Ieeja – 5 EUR (biļetes – «Biļešu paradīzes» kasēs).

BĒRNĪBAS VĀRTI
• Pasta salā
31. maijā no pulksten 11 līdz 15 – «Pasaku nama» atrakcijas bērniem, rotaļu
programma, izrādes un radošās darbnīcas.
• Raiņa parkā
31. maijā no pulksten 11 līdz 14 – «Jundas» parks Jelgavā.

IZTURĪBAS VĀRTI
• Pasta salā
31. maijā no pulksten 10 līdz 15 – Ģimeņu sporta diena.
Latvijas čempionāts triālā, «Volejbums» Latvijas skolu komandām, Latvijas čempionāts virves vilkšanā, Jelgavas mācību iestāžu aerobikas konkursa uzvarētāju koncerts,
Basketbola pēcpusdiena – slum dunk konkursi, Jelgavas Zvaigžņu spēle, sporta veidu
darbnīcas, ūdens atrakcijas, Jelgavas nakts pusmaratona koptreniņš ar Inetu Radēviču un citiem olimpiešiem, «Sportland» informatīvais stends, nūjošanas koptreniņi,
piepūšamās atrakcijas, veselības pārbaudes testi, dažādi sportiski konkursi.

IEPAZĪŠANĀS VĀRTI
• Pasta salā
20. maijā no pulksten 11 līdz 15 – elektromobiļu maratons «Izbaudi Zemgali
nesteidzoties».
Maratona gaitā notiks «Elektromobiļu salidojums 2015» Jelgavā.
Programmā: elektromobiļu lietotāju dalīšanās pieredzē; elektromobiļu apskatīšana
un «aptaustīšana», izmēģinājumu braucieni ar elektrovelosipēdiem.
• SIA «Fortum Jelgava»
30. maijā no pulksten 11 līdz 15 – Atvērto durvju diena SIA «Fortum
Jelgava».
Unikāla iespēja apskatīt biomasas koģenerācijas staciju un tās ražošanas procesu.
Papildus – muzikāli izklaidējoša programma, bet pašiem mazākajiem – radošās
darbnīcas.

ziņas
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No amata atbrīvo Sporta
skolas direktoru
 Ilze Knusle-Jankevica

uz G.Malēja 30. marta iesniegumu.
Iemeslus, kāpēc pieņēmis šādu
Pirms svētkiem Jelgavas
lēmumu, G.Malējs nekomentē un
domes sēdē nolemts
pagaidām arī nav izlēmis, vai turpiatbrīvot no amata Jelnās darbu BJSS kā džudo treneris.
gavas Bērnu un jaunatJāpiebilst, ka šobrīd BJSS ir 612
nes sporta skolas (BJSS)
audzēkņi, no tiem 94 trenējas džudirektoru Gunti Malēju,
do. Sporta skolā šobrīd strādā pieci
kurš direktora amatā nodžudo treneri – Sergejs Vasjkovs,
strādājis 15 gadus. Viņš
Kims Usačevs, Andrejs Rebrovs,
no direktora amata tiks
Marina Mazure un G.Malējs.
atbrīvots ar 15. maiju.
Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis norāda, ka jauns
Šis jautājums tika iekļauts domes iestādes direktors tiks meklēts
sēdes darba kārtībā, pamatojoties konkursa kārtībā.

Abas pludmales
peldsezonai sagatavotas

Vecāki bērnu var reģistrēt arī
jaunajā bērnudārzā «Zīļuks»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunā pirmsskolas
izglītības iestāde «Zīļuks»
Skautu ielā 1a ir reģistrēta Valsts izglītības iestāžu reģistrā. Tas nozīmē,
ka «Zīļuks» šobrīd jau ir
iekļauts reģistrēšanās
sistēmā un vecāki var
to izvēlēties, reģistrējot
bērnu pašvaldības bērnudārzu rindā.
Izglītības pārvalde informē, ka
līdz ar iestādes reģistrāciju vecāki
«Zīļuku» var norādīt kā vēlamo
izglītības iestādi pirmsskolas izglītības apguvei savam bērnam,

iesniedzot iesniegumu personīgi
Jelgavas pilsētas domes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā vai
elektroniski internetā portālā www.
epakalpojumi.lv.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka kopš aprīļa juridiski nodibināta
jaunā pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde «Zīļuks» Skautu
ielā 1a un darbu sākusi bērnudārza
vadītāja Inga Donova. Iestādē radītas 30 jaunas darbavietas. Jelgavas
Izglītības pārvalde informē, ka
«Zīļuka» bērnu grupiņu komplektācija plānota maijā – dārziņš darbu
sāks šovasar. Pavisam «Zīļukā» tiks
uzņemti 152 bērni.
Sīkāka informācija – Jelgavas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.
jip.jelgava.lv.

Biedrības un nodibinājumi no
pašvaldības saņems 27 095 eiro
 Ritma Gaidamoviča

Šī gada 1. kārtas projektu konkursā «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma»
Jelgavas nevalstiskajām organizācijām
pašvaldība piešķīrusi
27 095 eiro.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka projektu konkursam
kopumā šogad tika iesniegti 55
projekti, no kuriem finansējumu saņems 49 projekti. Naudu
plānots izmantot biedrību un
nodibinājumu darbības no-

drošināšanai, jauna inventāra
iegādei, sporta spēļu un pasākumu rīkošanai, brīvdabas
mākslas galerijas izveidei, retro
motociklu rallija organizēšanai
Jelgavā un citiem pasākumiem.
Lielākais finansējums – 1500
eiro – piešķirts Bērnu un jauniešu mūzikas klubam Muzikālās pieturas uzturēšanai, bet
1000 eiro – Jelgavas Latviešu
biedrībai, Latvijas Sarkanajam
Krustam, invalīdu sporta un
rehabilitācijas klubam «Cerība» un Latvijas Bērnu fondam
darbības nodrošināšanai, kā arī
Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācijai projektam
«Izcilie cilvēki kultūrā».

Atbalstītās biedrības un nodibinājumi
Nauda biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai piešķirta:
200 eiro – mūzikas un mākslas skolotāju radošajai apvienībai «Vide intra»;
300 eiro – Jelgavas pilsētas lielo ģimeņu centram «Spiets»;
400 eiro – Latvijas Multiplās sklerozes asociācijai;
500 eiro – Latvijas Politiski represēto apvienībai, radošo domu un darbu
centram «Svētelis», «Zemgales Lāčplēsim», Jaunatnes tehnisko sporta
veidu centram, Zemgales Nevalstisko organizāciju atbalsta centram, Jelgavas invalīdu biedrībai «Ēdelveiss», Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrībai, «Daugavas vanagiem Latvijā»;
600 eiro – Jelgavas Invalīdu biedrībai, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai «Zvaigzne»;
1000 eiro – Latvijas Bērnu fondam, invalīdu sporta un rehabilitācijas klubam «Cerība», Jelgavas Latviešu biedrībai, Latvijas Sarkanajam Krustam.
Nauda pasākumu un projektu īstenošanai piešķirta:
150 eiro – rokdarbnieku klubam «Zelta rokas»;
200 eiro – Studentu pašpārvaldei;
300 eiro – biedrībai «Centrs «Elizabete»», Zemgales Dzīvnieku aizsardzības
biedrībai, Jelgavas Māmiņu klubam, Vikentija Veržbicka vārdā nosauktajai
Jelgavas 5. vidusskolas absolventu un draugu biedrībai;
400 eiro – biedrībām «Mītavas tehniķi», «Harmonija», Jelgavas Studentu
teātra atbalsta biedrībai «Miniatra»;
450 eiro – ideju centram «Mākslas bērns», FK «Jelgava»;
500 eiro – Latviešu Strēlnieku apvienībai, «Remosam», Jelgavas Jaunajam
teātrim, Zemgales Latviešu strēlnieku biedrībai, Jelgavas Koklētāju biedrībai, Jelgavas baltkrievu biedrībai «Ļanok», Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrībai «Romanu čačipen», nodibinājumam «Jelgava 21. gadsimtā»,
Jelgavas krievu biedrībai «Istok», ukraiņu kultūras centram «Džerelo»;
600 eiro – biedrībai «Mehu absolventi», Jelgavas Pensionāru biedrībai,
biedrībai «Jelgavas roņi», kultūras un mākslas centram «NāTRE», Latvijas
Neredzīgo biedrībai;
645 eiro – biedrībai «Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs «Oranžais stars»»;
700 eiro – Jelgavas Mākslinieku biedrībai, biedrībai «Caritas»;
800 eiro – Latvijas Poļu savienībai;
1000 eiro – Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai;
1500 eiro – Bērnu un jauniešu mūzikas klubam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Raitis Supe
Gatavojoties peldsezonai, Lielupes gultne iztīrīta ne tikai promenādes pludmalē, bet pirmo reizi
arī jaunajā peldvietā Pasta salā, no ūdens izceļot atkritumus un priekšmetus, kas peldoties var
būt bīstami atpūtniekiem, piemēram, stikla pudeles, skārda bundžas, metāla gabalus.
 Sintija Čepanone

Ūdenslīdēji iztīrījuši Liel
upes gultni abās pilsētas
pludmalēs – Pasta salā,
ko atpūtnieki pirmo reizi
varēs iemēģināt tikai
šovasar, un Lielupes labā
krasta promenādē Krasta ielā 9. No upes, īpaši
jau jaunajā pludmalē,
kur gultnes tīrīšana līdz
šim nebija veikta, līdztekus akmeņiem un kokiem izceltas automašīnu riepas, dažādi metāla
gabali un stikla pudeles.
Peldsezona oficiāli sāksies 15. maijā.
«No peldētāju viedokļa riepas
upes gultnē nav bīstamas, taču
stikla pudeles gan, turklāt vairākas no tām jau bija saplēstas, kas
nozīmētu ļoti lielu iespējamību

savainoties. Tāpat ūdenslīdēji izvilkuši dēli ar lielām naglām, metāla
gabalus, arī makšķernieku vizuļus
un āķus – ja tāds ieķeras kājā,
sekas var būt ļoti nepatīkamas,»
par gultni Pasta salas pludmalē
stāsta «SB Transbulk» valdes loceklis Helmuts Savickis. Tieši šis
uzņēmums uzvarēja izsludinātajā
iepirkumā par upes gultnes tīrīšanas darbiem abās pilsētas peldvietās. Darbus kopumā veica četri
cilvēki – divi ūdenslīdēji, kuri tīrīja
upes gultni, un vēl divi darbinieki,
kuri krastā savāca ūdenslīdēju
atrastos atkritumus un izskalotās
niedres. H.Savickis atklāj, ka netālu no krasta Pasta salas peldvietā
ūdenslīdēji konstatējuši akmeni,
kura svars varētu būt pat 600 – 700
kilogrami. Tas ar kutera un vinčas
palīdzību ievilkts dziļākos ūdeņos,
lai nekādā veidā neapdraudētu
peldētāju drošību.
Savukārt gultne Lielupes pretējā

krasta pludmalē bijusi salīdzinoši
tīra, jo gultnes tīrīšanas darbi pirms
peldsezonas atklāšanas veikti jau
iepriekšējos gados. «Lai gan ar upes
gultnes tīrīšanu ir tāpat kā ar sēņošanu – vienmēr kaut kas var palikt
nepamanīts, Jelgavas pludmalēs
Lielupes gultne ir iztīrīta un tās
ir peldētājiem drošas,» apstiprina
H.Savickis.
Saskaņā ar darbu aprakstu upes
gultne pirms peldsezonas atklāšanas bija jāiztīra peldvietas robežās
un līdz 15 metriem no krasta peldvietā Krasta ielā 9 un 10 metri no
krasta peldvietā Pasta salā. Gultne
jāatbrīvo no sanestajiem kokiem,
zariem, stikla priekšmetiem, akmeņiem, metāliem, lielām ūdenszāļu
saknēm un citiem atkritumiem un
priekšmetiem, kas var būt bīstami
peldvietas apmeklētājiem. Kopējais
darbu apjoms Pasta salas teritorijā
bija 3500 kvadrātmetri, promenādes
pludmalē – 4000 kvadrātmetri.

«Fortum» turpina
siltumtrases rekonstrukciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar Jelgavas centralizētās siltumapgādes
uzņēmums «Fortum Jelgava» turpinās rekonstruēt pilsētas siltumtrasi,
vairākos posmos vecās
caurules nomainot pret
jaunām, tādējādi būtiski
uzlabojot arī siltumtrases energoefektivitāti
un samazinot siltuma
zudumus.
Uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa norāda, ka uzņēmums aprīļa
beigās parakstīja līgumu ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru
par finansējuma piesaisti projekta
«Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana, 6.
kārta» īstenošanai. «Projekta sestās
kārtas laikā plānots veikt siltumtrašu rekonstrukcijas būvdarbus, kas

paredz esošo dzelzsbetona kanālos
ieguldīto un virszemes, uz balstiem
izvietoto, siltumtrašu nomaiņu pret
bezkanāla tipa rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kā arī ēku tehniskajos koridoros izvietoto cauruļvadu nomaiņu vairākos objektos,»
skaidro uzņēmuma pārstāve. Darbi
paredzēti šādos objektos: Raiņa ielā
16 un 26, Pasta ielas 51 – 53 rajonā,
Ganību ielas 58a, Atmodas ielas
74 un Dobeles šosejas 34 rajonā,
Dobeles ielā 43, Akadēmijas ielā 3,
Skolotāju ielā 5, Pļavu ielā 1a, Pasta
ielā 20 un Zirgu ielā 47. «Lielākā
daļa no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtrasēm
ir rekonstruētas, tomēr atsevišķos
posmos vēl ir saglabājušās trases,
kas būvētas laika posmā no 1973.
līdz 1992. gadam. Šie siltumtīkli
kopumā ir tehniski un morāli novecojuši,» stāsta G.Matisa, piebilstot,
ka normatīvais kalpošanas laiks
siltumtīkliem ir 25 gadi.
Siltumtrašu rekonstrukcijas dar-

bus plānots uzsākt jūlija sākumā un
pabeigt septembra vidū. Savukārt
104 siltumpunktu rekonstrukciju
un 11 jaunu siltumpunktu izbūvi
plānots sākt jūlija beigās un pabeigt septembra beigās. Darbu
veicējs būs zināms apmēram jūnija
sākumā.
Projekts tiks īstenots Kohēzijas
fonda apakšaktivitātē «Pasākumi
centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai».
Tā izmaksas ir 2,86 miljoni eiro. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums
šim projektam ir 904 105,18 eiro.
Īstenojot šo projektu, tiks paaugstināta nepārtrauktas siltuma
piegādes kvalitāte un drošība centralizētās siltumapgādes klientiem,
samazināsies siltuma zudumi tīklos
par apmēram 3000 megavatstundām gadā, kā rezultātā samazināsies arī kurināmā patēriņš par
apmēram 5000 megavatstundām
gadā un CO2 emisiju līmenis par
apmēram 300 tonnām gadā.

Kocinieki atkal pārrunās nozares aktualitātes
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) 21. maijā pulksten 15 jau trešo reizi
notiks kokapstrādes nozares uzņēmēju tikšanās,
kurā plānots apspriest
aktualitātes, apzināt
problēmas un kopīgi
meklēt risinājumus. Interesenti aicināti pieteikties
līdz 18. maijam.

Trešajā tikšanās reizē savā
pieredzē dalīsies «Nakts mēbeļu»
vadītājs Juris Griķis, kurš šoreiz
vairāk runās par savu jauno zīmolu
«Heavens». «Tā kā mēs galvenokārt ražojam gultas un matračus,
tad pastāstīšu par procesiem, kas
notiek naktī, jo to mēs paši esam
studējuši, lai radītu savus produktus
pēc iespējas kvalitatīvākus, labākus
– tā ir mūsu biznesa filozofija,»
norāda J.Griķis, piebilstot, ka arī
tirgū savus ražojumus pozicionē kā
produktus ar stāstu un, viņaprāt,

tādā veidā lietai var radīt pievienoto
vērtību.
Vēl tikšanās laikā klātesošie tiks
informēti par eksporta atbalsta
iespējām no LIAA un detalizētāk iepazīstināti ar Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras atbalstu
uzņēmējdarbībai.
Interesenti, kas vēlas piedalīties 21. maija kokapstrādes uzņēmēju sanāksmē, aicināti pieteikties līdz 18. maijam pa tālruni
63012155, 28342419 vai pa e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
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Īsi
 Aprīļa domes sēdē pieņemts
lēmums uzsākt SIA «Zemgales
Eko» reorganizācijas procesu, paredzot atsevišķi nodalīt Jelgavas
un Bauskas pašvaldības uzņēmuma
kapitāldaļas. Proti, Jelgavas un Bauskas pašvaldību aģentūra «Zemgales
Eko» tika izveidota 2004. gadā, un
vēlāk par kopīgās aģentūras tiesību,
saistību un mantas pārņēmēju kļuva SIA «Zemgales Eko» – Jelgavas
pašvaldībai tajā pieder 72 procenti,
Bauskas pašvaldībai – 28 procenti.
«Reorganizācijas procesa mērķis ir
nodalīt abām pašvaldībām piederošās kapitāldaļas gan mantiski, gan
akciju veidā, lai turpmāk «Zemgales
Eko» būtu pilnībā mūsu pašvaldības
kapitālsabiedrība, savukārt Bauskai
piederošās daļas attiecīgi tiktu nodotas Bauskas pašvaldības norādītajai
kapitālsabiedrībai,» skaidro Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods, uzsverot, ka reorganizācijas
procesu vienlaicīgi ar Jelgavu uzsāk
arī Bauskas pašvaldība un šobrīd maija
domes sēdei tiek gatavoti detalizēti
attiecīgi lēmumprojekti.

Sintija Čepanone
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

2015./2016. mācību gadā uzņem skolēnus
5., 6., 7. klasē (uzņemšana – no 1. jūnija).
Skolēni aicināti izvēlēties mācības profesionāli
orientētajā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas, dabaszinību un tehnikas
novirziena klasē (padziļināta matemātikas un
informātikas apguve).

Uzņemšana 10. klasē notiks
no 15. līdz 19. jūnijam.

Skola piedāvā apgūt inženierzinātņu un vispārizglītojošā vai humanitārā virziena programmas.
Informācija – www.jtv.lv vai pa tālruni 63045548.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
ir daudznozaru uzņēmums ar
vairāk nekā 20 gadu pieredzi,
specializējoties šādās darbības jomās: ceļu būve,
inženierkomunikāciju izbūve un remonts, transports,
celtniecība, labiekārtošana, kā arī tūristu izmitināš
nas un ēdināšanas pakalpojumi.

Piedāvātais amats:
celtniecības nozares meistars(-e).
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt uzņēmumam piederošās ēkas
(viesnīca «Jelgava») uzturēšanu, pareizu
ekspluatāciju un apkalpošanu;
• organizēt tāmju izstrādāšanu un pasūtīšanu
viesnīcas būvējamiem, rekonstruējamiem un
remontējamiem objektiem;
• kontrolēt izpildāmo darbu kvalitāti;
• koordinēt un kontrolēt padoto darbinieku
(santehniķa, elektriķa) darbu u.c.
Prasības:
• iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā;
• vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība
būvniecībā;
• labas organizatoriskās, pārliecināšanas,
argumentēšanas un sadarbības prasmes;
• precizitāte un atbildība;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• priekšrocība kandidātiem ar būvprakses
sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā
ar uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu
un sociālās garantijas;
• labus darba apstākļus ar darba vietu Jelgavā
un draudzīgu kolektīvu.
Ja uzskatāt, ka atbilstat minētajām prasībām,
sūtiet savu CV ar norādi «Celtniecības nozares
meistars» pa e-pastu personals@kulk.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.
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Šogad Nacionālo bruņoto spēku diena jeb Brīvības svētki, ko ik gadu
citā pilsētā organizē Nacionālie bruņotie spēki un Aizsardzības ministrija
sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un pašvaldību, notika Jelgavā, tāpēc ar
plašu militāro parādi un paraugdemonstrējumiem ikviens jelgavnieks
varēja ne tikai iepazīt un izzināt valsts militāro darbību, bet arī atcerēties
vienu no svarīgākajiem Latvijas vēstures brīžiem – 1990. gada 4. maija
Neatkarības deklarācijas pieņemšanu un Latvijas neatkarības atgūšanu.
Nacionālo bruņoto spēku diena Jelgavā sākās ar dievkalpojumu Svētās
Annas baznīcā un ziedu nolikšanu pie Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa. Svētkus atklāja valsts bruņotā spēka virspavēlnieks
Valsts prezidents Andris Bērziņš un aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Savukārt Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svinīgi nodeva
«stafeti» Krāslavas novada domes vadībai, kur Nacionālo bruņoto spēku
diena 4. maijā tiks svinēta nākamgad.
«1990. gada 4. maijs ir diena, kas mainīja Latvijas vēsturi. Mēs bijām
gatavi stāties pretī un izcīnīt savas valsts neatkarību, taču nav šaubu – kā
toreiz, tā tagad tautas spēks ir atkarīgs no mums visiem. Tāpēc mūsu
uzdevums ir ikvienam atgādināt un mācīt cieņu pret savām saknēm, savu
ģimeni un valsti,» atklājot svētkus, uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš. Militārajā parādē, ko vēroja tūkstošiem jelgavnieku, piedalījās
ap 500 karavīru, zemessargu, robežsargu, policistu un jaunsargu, kā arī
vairāk nekā 50 tehnikas vienību, parādi komandēja 1. Zemessardzes
novada komandieris pulkvedis Jānis Gailis. Svētki turpinājās pļavā pretī
Jelgavas pilij, kur notika militārās tehnikas, ekipējuma un ieroču izstāde,
kā arī dažādi paraugdemonstrējumi. Plašāku ieskatu 4. maija Nacionālo
bruņoto spēku dienas svinībās Jelgavā piedāvājam «Jelgavas Vēstneša»
reportāžā.

reportāža

«Neesam mazāk
aizsargāti kā jebkura
NATO dalībvalsts»

Nacionālo bruņoto spēku diena 4.
maijā ik gadu notiek
citā Latvijas novadā,
un nākamgad kārta
šos svētkus uzņemt
Latgalei. Tāpēc, jau
atklājot parādi, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un aizsardzības
ministrs Raimonds
Vējonis simboliski
nodeva valsts karogu Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Viktoram Moisejam. Jelgava
ir ceturtā pilsēta, kas kopš tradīcijas iedibināšanas svētkus uzņēma pie sevis. Pērn tie
atzīmēti Valmierā.

Pēc militārās parādes jelgavnieki pulcējās pļavā pretī
Jelgavas pilij, kur ikviens interesents varēja iepazīt
bruņojuma tehniku, izzināt, kādus ieročus un kādu
transportu izmanto armijā, specvienībās, robežsardzē,
arī policijā… Dienesti rādīja paraugdemonstrējumus,
ko simtiem interesentu vēroja vairāku stundu garumā.
Viens no visilgāk gaidītajiem bija izpletņlēkšana, kad
skatītāji varēja vērot, kā Speciālo uzdevumu vienība
veic lēcienu no helikoptera 1600 metru augstumā. Liels
bija jelgavnieku pārsteigums, kad visiem izpletņlēcējiem izdevās piezemēties viņiem atvēlētajā nelielajā laukumā skatītāju acu priekšā.
Saviem puikām Harijam un Ernestam
militāro tehniku
izrādīja tētis Jānis.
«Neesam braukuši skatīties parādi
uz Rīgu, tāpēc ļoti
priecājos, ka varu
atvest dēlus, parādīt viņiem tehniku,
ko citādi mēs neredzētu,» stāsta Jānis. «Redzēju zaldātus, lielas šautenes,
tētis teica, ka tās ir
bazukas, arī lielās lidmašīnas,» uzskaita piecgadīgais Harijs, savukārt tētis papildina,
ka abiem puikām lielu prieku sagādāja iespēja iekāpt ūdenslīdēju laivā, kā arī savām
acīm novērtēt helikopteru un lidmašīnas. «Šie svētki ir ļoti laba iespēja, kā bērniem
sākt stāstīt par mūsu valsts vēsturi,» uzskata jelgavnieks, piebilstot, ka veiksmīga ir
ideja katru gadu parādi organizēt citviet.
«Gribētu zināt, cik šis aprīkojums sver,» pētot ūdenslīdēju
inventāru, saka jelgavnieks
deviņgadīgais Aigars. Viņš kopā
ar mammu Inesi Gerasimčiku
skatījās gan parādi, gan aplūkoja
militāro inventāru, un viņi militāro parādi salīdzina ar aviācijas
paraugdemonstrējumiem, kas
redzēti Rīgā. «Tas arī bija ļoti
iespaidīgi,» secina Inese.

Ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Jelgavas zemessargi jeb Zemessardzes 52. kājnieku bataljons militārajā parādē piedalījās ar divām vienībām – Karoga vadu, kam šogad uzticēts nest Latvijas armijas karogu parādes priekšgalā, un Parādes
vienību, kam priekšgalā soļoja mūsu bataljona komandieris pulkvežleitnants Ilmārs Džeņevs. Jāpiebilst,
ka 52. kājnieku bataljona atbildības teritorija ir Jelgavas pilsēta, kā arī Jelgavas un Ozolnieku novads,
bataljonā dien 12 profesionālā dienesta karavīri un 428 zemessargi.

Paraugdemonstrējumus atklāja NATO
gaisa telpā virs Baltijas valstīm dežurējošo patruļlidmašīnu pārlidojums virs Lielupes.
To veica Lietuvā,
Šauļos, dežurējošie Itālijas Gaisa spēki
ar diviem iznīcinātājiem
«Eurofighter Typhoon». Kaut arī lidmašīnas debesīs bija redzamas vien
īsu brīdi, tās pamanīja visi. Acīmredzot tieši lidaparāti cilvēkus interesē
visvairāk, jo arī rinda, lai aplūkotu
helikopteru, neizsīka ne mirki. «Biju
domājusi, ka helikopters no iekšpuses būs pufīgāks, bet – nekā, tur
nav neviena mīksta elementa – viss
ir ciets un kantains. Laikam jau tas
ir normāli, ņemot vērā, ka tas paredzēts armijas vajadzībām,» par redzēto stāsta jelgavniece Alise Jēkabsone.
Kamēr mazais Olijs vēl tikai sēž ratos, savus spēkus granātmetēja turēšanā un tēmēšanā ar to pārbaudīja jaunā ģimene Rihards Staune un Santa Kriščuna. «Tas ir daudz smagāks
nekā domāju. Kaut kā jau noturēju, bet, ja ierocis jāpārlādē, tad tas jānotur vienā rokā… Nē, sievietei tas nav pa
spēkam,» spriež Santa, piebilstot, ka iepriekš rokās turējusi
vien gaiseni. Savukārt Rihards atzīst, ka dzīvē ir domājis par
militārās karjeras iespējām, taču no tā attur ģimene. «Tas
tomēr nav darbs, uz kuru no rīta aizej, bet vakarā noteiktā
laikā atgriezies mājās. Ģimenes dēļ šo domu esmu atmetis,»
tā Rihards.

Lielākais prieks par
iespēju izmēģināt
šaujamieročus ir
puikām. Mārtiņš,
Nauris (attēlā) un
Jānis stāsta, ka
visi ir darbojušies
Jaunsardzē. «Tas
bija interesanti,
man patika fiziskās aktivitātes, bet
bijām gaidījuši, ka
mums ļaus vairāk darīt pašiem, iepazīt militāro tehniku, ieročus.
Laikam nepietika pacietības, tāpēc vairs neejam,» stāsta Nauris.
Nacionālo bruņoto spēku dienā viņi izmēģināja teju visas iespējas, ko bija sagādājuši iekšlietu un militārie dienesti, un atzīst,
ka ložmetējs viņu spēkiem vēl ir daudz par smagu. Zēni uzsver,
ka par militāro karjeru domā joprojām un, iespējams, nākotnē
Jaunsardzē iegūto pieredzi vēl izmantos.

Militārajā parādē piedalījās ap 500 karavīru un iekšlietu
struktūru darbinieku, kā arī vairāk nekā 50 tehnikas
vienību. Atklājot Latvijas un ASV bruņoto spēku, Valsts
robežsardzes un policijas tehnikas parādi, pār jelgavnieku galvām pārlidoja helikopters ar iespaidīga izmēra
Latvijas karogu. Uzrunātie jelgavnieki atzīst, ka tas bija
viens no vissaviļņojošākajiem brīžiem Nacionālo bruņoto spēku dienas laikā Jelgavā.
Sagatavoja Ligita Vaita, foto Raitis Supe

sports
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Nosargā čempionu titulu

Jelgavas BJSS meitenes trenera Harija Zelča
vadībā nosargājušas Latvijas čempionu
titulu U-16 grupā. Par turnīra vērtīgāko
spēlētāju tika atzīta mūsu basketboliste
Janeta Rozentāle, savukārt simboliskajā
Zvaigžņu piecniekā iekļauta Sindija Smirnova. Vēl komandā spēlēja Diāna Brunava,
Inese Jermakova, Ance Ozola, Katrīna Kārkle, Ronda Ozoliņa, Ilona Starostenkova,
Līva Kokoreviča, Liāna Smoļika, Daniela
Dzedone, Laura Kārkle, Lāsma Mažule,
Diāna Dude.

Vadīs fiziskās
sagatavotības treniņus

Biedrība «KSMR Fitness» jelgavniekiem
piedāvā apmeklēt vispārējās fiziskās
sagatavotības treniņus. «Tā ir iespēja
katram uzlabot savu fizisko sagatavotību,
veselību un pašsajūtu,» norāda treneri
Kārlis Sprukts un Mārtiņš Rozenbergs.
Viņi stāsta, ka treniņi ir paredzēti visiem
neatkarīgi no fiziskās sagatavotības līmeņa, jo dalībnieki tiek dalīti grupās – iesācējos un jau pieredzējušākos sportistos.
Treniņos uzmanība tiek pievērsta visām
galvenajām fiziskajām īpašībām – spēkam, veiklībai, koordinācijai, izturībai un
ātrspēkam. Jelgavā treniņi notiks 10., 13.
un 17. maijā pulksten 18 LLU stadionā.
Dalības maksa – 4 eiro. Papildu informācija – mājas lapā www.ksmrfitness.lv.

Veterāni sporto

Noslēgušās 52. Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības spēļu sacensības
cīņā, svaru stieņa spiešanā un dambretē. Cīņā un pauerliftingā šogad Jelgavas komandai 3. vieta, bet dambretē
– 12. vieta. Cīņā medaļas individuāli
izcīnīja Ivans Ivanovs, Jānis Izaks, Anatolijs Mastio, Agris Požarskis, Boļeslavs
Matusevičs un Jānis Sviķis (viņš bija
vecākais sacensību dalībnieks). Pauerliftingā pie medaļām tika Valērijs
Semjonovs, Jānis Lasmanis, Aleksandrs
Smelovs, Ivans Raukens un Egīls Zeilišs.
Savukārt mūsu dambretistiem 12. vieta
16 komandu konkurencē. Komandā
startēja Aleksandrs Razvadovskis, Arnolds Žilvinskis, Vilnis Grivstāns, Viktors
Folkmanis un Vineta Genderte.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Notiks akvatlona čempionāts Meklē darbu
10. maijā notiks Jelgavas atklātais čempionāts akvatlonā. Sacensības sāksies
pulksten 12 ar peldēšanu LLU baseinā,
ap pulksten 14 tiks dots starts skriešanai.
Apbalvošana plānota ap pulksten 17.
Dalības maksa ir 8 un 5 eiro atkarībā no
vecuma grupas, bet jelgavniekiem, kas
dzimuši 1996. gadā un jaunākiem, dalība
– bez maksas. Jāpiebilst, ka labākajam
peldētājam 1000 metru distancē būs speciālbalva un 100 eiro prēmija. Sacensības
organizē sporta klubs «Piramida Triathlon
Club» sadarbībā ar Sporta servisa centru
un Latvijas Triatlona federāciju. Ar nolikumu var iepazīties mājas lapā www.
triatlons.lv vai zvanot sacensību galvenajam tiesnesim Vladimiram Kuzmenko
pa tālruni 29445993.

Jelgavnieki Latvijas airēšanas sezonu
Lielupē sāk ar desmit medaļām
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītajās brīvdienās ar
Pavasara kausu, Latvijas un
Baltijas čempionātu garajās
distancēs smaiļošanā un kanoe airēšanā un Aleksandra
Avdejeva balvas izcīņu Liel
upē atklāta airēšanas sezona. Pirmajās sezonas sacensībās jelgavnieku «kontā»
četras zelta, viena sudraba
un piecas bronzas medaļas.
Paši airētāji lēš, ka sezona
mājās sākusies labi, tiesa, citam veiksme vairāk stāvējusi
klāt, citam – mazāk.
Mūsu pilsētu šajās sacensībās pārstāvēja 30 Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS), kluba «Barons» un kluba
«KC» sportisti. Jelgavnieki savās mājās
neiztika bez uzvarām – mums ir četras
zelta medaļas, viena sudraba un piecas
bronzas. Uzrunātie sportisti atzīst, ka
sezonas sākums ir labs, taču katram vēl
esot uz ko tiekties. Sportisti atzīst, ka
šoreiz traucējis vējš, jo īpaši pretvējš,
kas atņēmis spēkus, taču nenoliedz, ka
«mājas ūdeņi» palīdz.
Pavisam veiksmīgi šī sezona iesākusies trenera Sergeja Bobkova au-

Medaļu ieguvēji

Maija stafetēs
ātrākie – «spīdolieši»

Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C,
E, F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu darbu
saistībā ar elektrības darbiem. Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Aukles darbu. Tālrunis 28236557.

Piedāvā darbu
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
piedāvā darbu metinātājiem(-ām) un
atslēdzniekiem(-cēm). CV sūtīt pa e-pastu
lpo@dinex.lv. Tālrunis 26849467.
SIA «RIKD» (reģ.Nr.43603019024) piedāvā
darbu frizierim(-ei), manikīra meistaram(-ei).
Tālrunis 29608278.
Veikals «Mājai un dārzam» (reģ.Nr.41203000447)
Jelgavā aicina darbā kasieri uz noteiktu laiku. CV
ar norādi «Kasiera amatam» sūtīt pa e-pastu
mdjelgava@diana.lv vai iesniegt veikalā.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Ordeņus, nozīmītes, armijas fotogrāfijas.
T.27166669

Zelts – Aleksejam Ševcovam, Robertam Lagzdiņam, Matīsam Ozolam, Robertam Altmanim
Sudrabs – Jurijam Ševcovam
Bronza – Jūlijai Gutovai, Danielai Kondratovai, Andrim Veinbergam, Ramiro Grandānam, Valērijai Makarei

dzēkņiem – kanoe airētājiem brāļiem
jelgavniekiem Aleksejam un Jurijam
Ševcoviem un Robertam Lagzdiņam.
«Puiši ir malači. Esmu ļoti apmierināts
ar viņu startu,» tā treneris. Brāļiem
Aleksejam un Jurijam zēnu grupā
(2001. – 2004. gadā dzimušie) kanoe
airēšanā vieniniekiem attiecīgi 1. un
2. vieta. Viņiem šīs bija jaunās sezonas otrās sacensības – 23. aprīlī viņi
startēja sacensībās Kauņā, kur arī abi
uzrādījuši tieši tādu pašu rezultātu.
«Sezona ir iesākusies labi – jau divas
pirmās vietas! Uz Lielupes izdarīju
visu maksimāli iespējamo. Domāju,
ka sezonai esmu gatavs, taču jāstrādā
nepārtraukti,» atzīst Aleksejs. Jurijs
gan vērē, ka viņam sezonas sākums ir
grūts, jo «vēl notiek sadraudzēšanās ar
jauno laivu un airi».
Arī R.Lagzdiņam zelts kanoe vieniniekos junioru grupā (1998. un 1997.
gadā dzimušie). «Ar rezultātu esmu
apmierināts, un sezonas sākums ir
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Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Smilti, šķembas, melnzemi, granti. T.29595955
Kokskaidu granulas, kūdras briketes, skaldītu lapu koku malku. Akmeņogles beramas, fasētas maisos. Piegāde. T.26181848

Foto: Raitis Supe
ļoti labs. Sākumā jau spēka bija daudz,
taču ar katru metru tas izsīka. Beigās
jau bija ļoti grūti, bet noturējos,»
stāsta R.Lagzdiņš. Airētājs norāda,
ka Lielupē pirmie treniņi šosezon
aizvadīti jau martā, jo laikapstākļi to
ļāva, tāpat divas nedēļas viņš trenējies
Baltkrievijā.
Diemžēl jelgavniekiem neizdevās
noturēt prestižo A.Avdejeva ceļojošo
balvu. Balvu, par kuru cīņa notika jau
30. gadu, noskaidrojot ātrāko vīrieti

6000 metru smaiļošanas distancē, izcīnīja limbažnieks Kaspars Tīklenieks.
Jāpiebilst, ka pērn to ieguva jelgavnieks Marks Ozolinkevičs, taču šogad
viņš sacensībās nepiedalījās.
Jāpiebilst, ka mūsu labākais airētājs
Gatis Pranks šajās sacensībās startēja
zem Liepājas karoga, izcīnot 2. vietu
kanoe airēšanā vīriešiem. Gatis šobrīd
ir pārcēlies uz Liepāju, lai kopā ar pārinieku Aivi Tintu gatavotos pasaules
čempionātam divniekos.

Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Pārdod māju. Tel.26743846

Dažādi
Pļauju zāli. T.25994203
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Mainu 1-ist.dzīvokli 5. stāvā pret 1-ist.
dzīvokli 1. vai 2. stāvā. T.20065555
Transporta pakalpojumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
Apbedīšanas piederumu ražotne piedāvā zārkus,
pieminekļus, kapu labiekārtošanu. Tel.29537176.
Lietuvā ražoti granīta pieminekļi, to uzstādīšana un citi kapu labiekārtošanas darbi.
Jelgava, Skolotāju iela 1. T.29379052
Izgatavojam metāla: kāpnes, vārtus, margas,
balkonus, sētas, nožogojumus, jumtiņus, nojumes, soliņus, grilus, nestandarta konstrukcijas.
No melnā metāla un nerūsējošā tērauda. Sametināsim visu, kas nepieciešams. T.28678242
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz iesniegt
prasību tiesā (maksātnespēja, uzturlīdzekļi).
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
3.05. autoostā pazuda soma ar dokumentiem. Pret atlīdzību zvanīt pa t.22147664.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N.Dzirkale/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Gitu,
no audžutēva atvadoties.

Foto: Raitis Supe
Tradicionālajās Maija stafetēs pa Lielo ielu, izcīnot divas zelta un trīs sudraba
medaļas, par kopvērtējuma līderiem šogad kļuva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas jaunieši. Viņi uzvarēja divās no sešām grupām: 8. un 9. klašu zēnu grupā
un vidusskolas meiteņu grupā; sudrabs – 6. un 7. klašu zēniem, 8. un 9. klašu
grupā meitenēm un vidusskolas grupā puišiem. «Sajūtas, protams, super, jo
izdevās pirmajam sasniegt finišu. Taču jāteic, ka lielu darbu jau izdarīja pārējie komandas biedri, noturot izrāvienu citos posmos, lai es pirmais saņemtu
stafetes kociņu un ātri noskrietu līdz finišam,» saka Spīdolas ģimnāzijas 9.
klases audzēknis Jānis Skaris. Taču pirmajā trijniekā katrā vecuma grupā
figurē arī Valsts ģimnāzija (viens sudrabs un trīs bronzas medaļas), 5. un 6.
vidusskola (katrai viens zelts, viens sudrabs un divas bronzas).

Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VALENTĪNA KOSTINA (1929. g.)
GAĻINA ROKITINA (1936. g.)
ZINAIDA GOLUBEVA (1937. g.)
ARNOLDS MIĶELSONS (1944. g.)
GUNĀRS KRŪTAINIS (1931. g.)
ŅINA DROBOVA (1948. g.)
SERGEJS DUMCEVS (1937. g.).
Izvadīšana 07.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
REGĪNA AVOTIŅA (1943. g.).
Izvadīšana 07.05. plkst.14 Bērzu kapsētā.
IVANS TITOVIČS (1924. g.).
Izvadīšana 07.05. plkst.16 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2016.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 90.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu ceļojums. Pērta». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
13.25 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 74.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2016.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 89.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 1.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Iebrauc kino».*
1.25 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 634.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 73.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 11.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Mammu! Tu esi vajadzīga!»* Mātes dienai veltīts koncerts.
13.40 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».* Lielbritānijas posms.
15.25 «Momentuzņēmums».*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 25.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 635.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 12.sērija.
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Jo pliks, jo traks». Dok.seriāls. 1.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 45. un 46.sērija.
12.35 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 11.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 46.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 72.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 43.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.25 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
23.35 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «LNT ziņu «Top 10»».
1.45 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 43.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 1.sērija.
10.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 18. un 19.sērija.
11.05 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Gatavo 3».
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 161. un 162.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 63. un 64.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 64.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 314.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
0.05 «Neiespējamā misija: Rēgu protokols». Spraiga sižeta filma.
2.35 «Nekā personīga».
3.25 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 19.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 12. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». 6.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2017.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 91.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Brazīlija». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 75.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2017.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 90.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 6.sērija.
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.30 «Pulksten 8.28 no rīta». Vācijas melodrāma. 2010.g.

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 635.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 74.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 12.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.45 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».* Nīderlandes posms.
15.30 «Momentuzņēmums».*
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 26.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 636.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 14.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Karaliskais dārzs». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
21.55 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
22.50 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 5.sērija.
0.00 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 72.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 47.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 44.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Iespēja iemīlēties». ASV komēdija. 2013.g.
23.05 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 3.sērija.
1.10 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 44.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 15.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 1.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 163. un 164.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 64. un 65.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015». Latvija – Francija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 65.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
1.45 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 13.sērija.
2.35 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 1.sērija.
3.30 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 13. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 7.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2018.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 92.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mammu! Tu esi vajadzīga!»* Mātes dienai veltīts koncerts.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 67.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2018.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 91.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Leģenda. Uļjana Semjonova».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 6.sērija.
1.45 «Mafijas klans 5». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 636.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 75.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 13.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Priekšroka Budam. Austriešu mūķenes portrets». Dok.filma.
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

tv programma
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 27.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 637.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 1.sērija.
20.25 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.15 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 50.sērija.
23.40 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 14.sērija.
0.10 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 73.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Iespēja iemīlēties». ASV komēdija. 2013.g.
11.55 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 48.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 74.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 45.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 6.sērija.
22.10 «Paranormālā parādība 3». ASV šausmu filma. 2011.g.
23.35 «Dzīvīte».
0.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 45.sērija.
1.50 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 9.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 165. un 166.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 65. un 66.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 66.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
22.50 JAUNUMS. «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.50 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
0.45 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 3.sērija.
1.35 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 165.sērija.
2.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 2.sērija.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 14. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». 8.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2019.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 93.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 77.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2019.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 92.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Līga Purmale.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 8.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 637.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 76.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 28.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 638.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».*
19.35 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 2.sērija.
20.25 «Dzimtā zeme. Atgriešanās Rurutu». Dokumentāla filma.
21.25 «Personība. 100 g kultūras».*
22.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.10 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.00 «Sporta studija».
0.50 «Zebra».* (ar subt.).
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 74.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».

Ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Nākamajā dejā viss būs citādi». Romantiska komēdija.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 49.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 46.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «LNT ziņu dienests piedāvā: «Latvijas prezidenti. Vēlēšanu
spēles»». Dokumentāla filma.
22.10 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
23.15 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 46.sērija.
2.10 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 15.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 4.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 3.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 167. un 168.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
15.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
1/4 fināls. 3.spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 67.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 24.sērija.
22.00 «Es, robots». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2004.g.
0.15 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 167.sērija.
2.15 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 15. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 9.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 4.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 94.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 78.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 93.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 8.sērija.
1.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.40 «Mammu! Tu esi vajadzīga!» Mātes dienai veltīts koncerts.
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Senās rakstu zīmes.
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 638.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 77.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «Ērģeļbūvnieks no Ugāles». Dokumentāla filma.
14.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 29.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 639.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 3.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Iron Maiden»». Dok.filma.
22.00 «Sensācija». ASV un Lielbritānijas komēdija. (ar subt.).
23.45 «Krodziņā pie Paula».*
1.15 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.20 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 75.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kā svaiga vēsma». Vācijas drāma. 2009.g.
12.05 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.25 «Karamba!» Humora raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 76.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 47.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Svinīgā apbalvošanas ceremonija «Gods kalpot Latvijai!»».
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «Dzīvīte».
2.00 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 11.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 16.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 24.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 4.sērija.
12.05 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 169. un 170.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 66. un 67.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.25 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.50 «Misters Bīns». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Apdrošinātājs». ASV komēdija. 2011.g.
0.30 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 4.sērija.
1.25 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 16.sērija.
2.15 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 16. maijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mazā sērkociņu pārdevēja». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
11.40 «Četrreiz katrs viens». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.50 «400 dienas, kas mainīja dzīvi». Dokumentāla filma.
13.20 «Momentuzņēmums».*
13.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
14.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Līga Purmale.
14.40 «Latvijas novadu cīņas».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Austrālija: ceļojums laikā. Mežonīgie gadi». Dok.filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Populārā jaunkundze». Komēdija. 2012.g.
23.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.15 «Atziedi, dvēsele!» Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.
3.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
7.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.40 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
9.10 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
10.10 «Province». (ar subt.).
10.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.45 TV PIRMIZRĀDE. «Vitnijas Braunas pavasaris». Ģimenes filma. 2011.g.
14.25 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.00 «Dzimtā zeme. Atgriešanās Rurutu». Dokumentāla filma.
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.20 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
19.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.30 «Lielais pārgājiens».*
21.20 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 58.sērija.
23.50 «Sensācija». ASV un Lielbritānijas komēdija. (ar subt.).
1.40 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.25 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 76.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
12.50 «Galileo 2».
13.25 «Sinoptiķis». ASV komiska drāma. 2005.g.
15.30 «Mana bijusī superdraudzene». ASV komēdija. 2006.g.
17.40 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 2.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.
0.00 «Karaliste». ASV un Vācijas spraiga sižeta drāma. 2007.g.
1.45 «Nākamajā dejā viss būs citādi». Romantiska komēdija.
3.20 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
6.40 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 TV PIRMIZRĀDE. «Rudais suns». Austrālijas ģimenes drāma. 2011.g.
14.10 «Misters Bīns». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Pusfināls. 1.spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.55 «Vīri melnā 2». ASV komiska fantastikas filma. 2002.g.
23.30 TV PIRMIZRĀDE. «Mārgareta». ASV drāma. 2011.g.
2.30 «Es, robots». ASV un Vācijas spraiga sižeta fantastikas filma.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 17. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.50 «Kas te? Es Te!»
9.20 «Volless un Gromits. Par mata tiesu». Animācijas filma.
9.50 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
10.20 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.50 «Montija Dona franču dārzi». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Divas par daudz». Romantiska komēdija. 2012.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.
23.05 «Austrālija: ceļojums laikā. Mežonīgie gadi». Dok.filma. 3.sērija.
0.05 «Iesācējs mīlestībā». Vācijas melodrāma. 2005.g.

1.50 «Muzikālā banka 2014».*
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.55 ««SeMS» ceļo».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
11.45 «Mazā sērkociņu pārdevēja». Pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
12.55 «Sapņu viesnīca. Maroka». Melodrāma.
14.40 «Vitnijas Braunas pavasaris». ASV ģimenes filma. 2011.g.
16.20 «Leģendārie albumi. «Iron Maiden»». Dok.filma. (angļu val., ar subt.).
17.20 «Raimonds Pauls. «Dueti» – Veronika Plotņikova un Marts
Kristiāns Kalniņš».*
19.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.25 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 7.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 7.sērija.

22.00 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 6.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Anekdošu šovs 2».*
0.55 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
2.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 ««SeMS» ceļo».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
6.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.15 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.20 TIEŠRAIDE. ««Lattelecom» Rīgas maratons 2015».
8.35 JAUNUMS. «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas prezidenti. Vēlēšanu spēles». Dokumentāla filma.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Ginesa rekordisti».
12.20 TIEŠRAIDE. ««Lattelecom» Rīgas maratons 2015».
12.35 «Galileo 2».
13.15 TIEŠRAIDE. ««Lattelecom» Rīgas maratons 2015».
13.45 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.55 «Dzintara dziesmas 4».
15.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAIST U M A SKOLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības maijā, jūnijā un jūlijā

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma maijā –
viss par pušķiem, arī kāzu.

Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
8 – 14 gadus vecus audzēkņus – programmā 20V;
15 – 25 gadus vecus audzēkņus – programmā 30V.
Audzēkņu uzņemšana notiek līdz 25. maijam.
www.j-m-s.lv

Paziņojums
SIA «E.Maigones ārsta prakse» ar
2013. gada 5. jūliju uzsākts īstenot
ERAF projektu «Primārās veselības
aprūpes bāzes pilnveidošana SIA
«E.Maigones ārsta prakse»». Līguma
Nr.3D8/3.1.5.1/12/APIA/CFLA/058.

K.Ustupa autoskola
aicina uz bīstamo
kravu pārvadājumu
kursiem (ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2015. gada 18. maijā plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.

Rotaļnodarbības notiek pieredzējušu pedagogu vadībā
bērniem draudzīgā un attīstošā vidē. Katru dienu notiek
latviešu valodas un interešu izglītības nodarbības.
Bērni bez maksas var apmeklēt skolas baseinu.
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004.
Tālrunis 63027467, e-pasts 6vsk@izglitiba.jelgava.lv,
skolas mājas lapa www.j6vsk.lv.

YAMAHA mūzikas skolas
klase piedāvā
dažādu laikmetu un stilu mūzikas
apguvi šādās programmās:
Mazuļiem un bērniem:
• 4 mēn. – 1,5 g.;
• 1,5 – 4 g.
Taustiņinstrumentu klasē:
• 6 – 8 g.;
• no 8 g. (pusaudžiem un pieaugušajiem).
Aicinām uz bezmaksas
iepazīšanās nodarbībām!
Tālrunis 26010105.

05.05., 19.05., 02.06.
13.05., 22.07.
06.05., 25.05., 15.06.
11.05., 25.06., 20.07.
11.05., 25.06., 20.07.
13.05., 27.05., 10.06.
13.05., 27.05., 10.06.
25. – 26.05., 25. – 26.06.
11.05., 08.06., 06.07.
11.05., 25.05., 08.06.
14.05., 28.05., 11.06.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Apsveikumu pušķi dažādiem dzīves
gadījumiem, karkasu tehnikas, līgavas
pušķi ar dabīgiem kātiem un teipētie.
Nodarbību laiki:
dienas grupai – 11., 12., 13. maijs;
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.

Jelgavas 6. vidusskola uzņem audzēkņus
pirmsskolas izglītības programmas
četrgadīgo bērnu grupā, piecgadīgo bērnu
grupā un sešgadīgo bērnu grupā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

koki, krūmi, sēklas

17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««Lattelecom» Rīgas maratons 2015». Dienas kopsavilkums.
19.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g.
23.00 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.05 «Man ir kas sakāms». Francijas drāma. 2009.g.
1.45 «Kā svaiga vēsma». Vācijas drāma. 2009.g.
3.10 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
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7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zambezija». Dienvidāfrikas animācijas filma. 2012.g.
12.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.10 «Mafija». ASV kriminālkomēdija. 1998.g.
15.05 «Vīri melnā 2». ASV komiska fantastikas filma. 2002.g.
16.50 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es, spiegs». ASV komēdija. 2002.g.
21.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015». Fināls.
0.30 «Mafija». ASV kriminālkomēdija. 1998.g.
2.15 «Apdrošinātājs». ASV komēdija. 2011.g.
3.50 «Tētuka meitiņas 7». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
4.15 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
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Pasākumi pilsētā
 7. maijā pulksten 17.30 – Māmiņdienai veltīts pasākums «Paldies saku māmiņai…»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 9. maijā no pulksten 9 līdz 17 un 10. maijā no pulksten 9 līdz 15 – Stādu dienas
Jelgavā (pils pagalmā, parkā un pils saliņā). 9. maijā pulksten 11.30 – lekcija «Jaunākās
rožu šķirnes pasaulē 21. gadsimtā». Lekciju vada bioloģijas doktors Valdis Ozols. Pēc lekcijas – konsultācijas rožu kopšanā un audzēšanā; pulksten 13 – lekcija «Dārza kopšana»:
saules, sala un grauzēju radīto bojājumu apkopšana un novēršana; augu atjaunošana.
Vada Stādaudzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš. Ieeja lekcijās – bez
maksas (LLU Studentu klubā pils parkā).
 9. maijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Iepazīsti dabas daudzveidību Jelgavas novadā un Ķemeru Nacionālajā parkā!». Informācija un pieteikšanās pa tālruni
63005447, e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – € 7; 6 (sākums – no Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 9. un 10. maijā no pulksten 11 līdz 21 – «Lec un minies!» atrakciju parks (Raiņa
parkā).
 9. maijā no pulksten 13 līdz 21 – sestdiena ģimenēm: «Radošā, aktīvā, izzinošā,
muzikālā, stilīgā un gardā Eiropa Jelgavā!». Ielūdz Jelgavas pilsētas izglītības iestādes.
Dalība – bez maksas (Uzvaras parkā).
 9. maijā pulksten 16 – pašizgatavotu apģērbu konkurss bērniem «Jautrā garderobe»
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 9. maijā pulksten 16 – radošā nodarbība «Rotu veidošana no rāvējslēdzējiem». Radošā
pēcpusdiena māmiņām un citiem interesentiem, kas vēlas sagatavot dāvaniņu Mātes
dienā (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 9. maijā pulksten 17 – Rīgas jauktā kora «Domino» garīgās mūzikas programma
«Ziemeļnieka svētceļojums». Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 10. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 13. maijā pulksten 9.15 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena. Sīkāka informācija pa tālruni 63012152 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.lv (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 13. maijā – «Lustīgais jelgavnieks uz tirgus plača»: Valodas dienas pasākums (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 16. maijā – vasaras tūrisma sezonas ieskandināšanas pasākumi. Pulksten 10 – ekskursija ar autobusu uz Jelgavas novadu; pulksten 11 – ekskursija ar velosipēdiem uz Ozolnieku
novadu; pulksten 13 – ekskursija kājām pa Jelgavu; pulksten 16 – aktivitātes Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā. Modes skate «Tūrisms un mode cauri gadsimtiem», jauno gidu sveikšana, vietējo gardumu degustācijas, foto stūrītis. Dalība visos
pasākumos – bez maksas. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv (sākums – no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 16. maijā pulksten 14 un 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» dāvana
pilsētai dzimšanas dienā: koncerts «Vēja zirgi sauli veda». Režisore D.Micāne-Zālīte, horeogrāfs J.Purviņš. Koncerta mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Komponisti G.Gaujenieks
un I.Reizniece. Biļešu cena – € 3 – 1 (kultūras namā).
 16. maijā pulksten 17 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības skolēniem «Mana,
tava Mītava» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 16. maijā – Muzeju nakts. No pulksten 19 līdz 1 – ekspozīciju un skatu laukuma apskate (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī); pasākums «Izbaudi... ŠO dzīvi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā); pasākums «Ādolfam, Aspazijai un Rainim
pa pēdām» (Ā.Alunāna muzejā); no pulksten 20 līdz 24 – Muzeju nakts orientēšanās
sacensības pa Jelgavu – kājām un ar velosipēdiem. Informācija un pieteikšanās – www.
visit.jelgava.lv.
 16. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts bibliotēkā. Aktivitātes un aizraujošas nodarbes
visai ģimenei (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 17. maijā no pulksten 10 līdz 14 – bērnu vasaras apģērbu, apavu un aksesuāru tirdziņš. Darbosies arī stūrītis «Dāvinu», kur ikviens var atstāt noderīgas lietas citiem. Tirgoties
gribētāji aicināti pieteikties līdz 15. maijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.
lv (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 20. maijā no pulksten 11 līdz 15 – elektromobiļu salidojums «Izbaudi Zemgali nesteidzoties» (Pasta salā).
 20. maijā pulksten 16 – konkursa «Mana vecmāmiņa prot visu» noslēguma pasākums.
Ieeja – ar ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 20. maijā pulksten 18 – Tautasdziesmu dziedāšanas vakars (Zinātniskās bibliotēkas
Mazajā zālē).
 21. maijā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).

Izstādes
 Līdz 10. maijam – izstāde «4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 8. maija līdz 1. jūnijam – Mārča Stumbra gleznu izstāde «Mana Zemgale» (Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. maijam – fotokonkursa «Jelgavai 750» pirmā posma «Ziema» dalībnieku
fotogrāfiju izstāde (k/n garderobes foajē).
 Līdz 29. maijam – Gunta Švītiņa fotoizstāde «Kurzemes līča stāsts. Tobago». Veltījums
Jelgavas 750. jubilejā (Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu zālē).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Jelgavas zelts»: izcilu latviešu mākslinieku jelgavnieku darbi
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. maijam – «Jelgavas zelts»: Maijas Sniedzītes rotas (Ādolfa Alunāna muzejā
Filozofu ielā 3).
 Līdz 31. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (k/n 1.
stāva Lielajā foajē).
 Līdz 1. jūnijam – Dārtas Hofmanes grafikas darbu izstāde (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 19. maijā pulksten 17.30 – fotokonkursa «Jelgavai 750» otrā posma «Pavasaris»
dalībnieku fotogrāfiju izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana. Izstāde apskatāma
līdz 15. jūnijam (k/n garderobes foajē).

notikumi
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Nākamnedēļ – Muzeju
nakts arī Jelgavā

Foto: JV
 Ritma Gaidamoviča

16. maijā notiks Muzeju nakts,
kad no pulksten 19 līdz 1 durvis
vērs arī Jelgavas muzeji, Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis un
Jelgavas pils. Muzeju nakts
Jelgavā sola auto fotoorientēšanos «Alunānam, Aspazijai un
Rainim pa pēdām», dos iespēju
iekļūt Jelgavas pils noslēpumainākajās vietās, kur parasti
iedzīvotāji nevar ieiet, piemēram, apskatīt Kurzemes hercoga pavarda telpu, pils veco
aku. Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs
aicinās «Izbaudīt... ŠO dzīvi» un
veido mazliet pikantu padomju laika «vešas» jeb apakšveļas
un apģērbu izstādi.
Muzeju nakts šoreiz veltīta gada jubilāriem – Rainim un Aspazijai, un tam muzeji
centušies pakārtot arī savas aktivitātes.
Jāteic, ka Jelgavas muzeji, veidojot pasākuma programmu, nav aizmirsuši par to,
ka jubileja ir arī mūsu pilsētai. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
pasākuma koncepcijai par pamatu ņēmis
Raiņa teikto «Izbaudi... ŠO dzīvi», kas ir
gana raiba un krāšņa. «Dzīve mums ir tikai
viena, tālab tā ir jābauda. Muzeju nakts,
mūsuprāt, ir reize, kad uz lietām var paskatīties ar humoru, tāpēc esam īstenojuši senu
ieceri. Proti, Muzeju naktī apmeklētājiem
piedāvāsim apskatīt padomju laika veļas
un apģērbu izstādi. Nereti cilvēki mūsdienās smaida par šo veļu, taču tāda bija un
cilvēki to valkāja. Ir izaugusi paaudze, kas
to nemaz nav redzējusi, un šķiet, ka nakts ir
tieši tā reize, kad varam to parādīt izstādē,»
stāsta muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere, piebilstot, ka eksponāti vākti no
muzejnieku, radu un draugu krājumiem.
Tāpat Muzeju nakts laikā būs atvērtas visas
pastāvīgās ekspozīcijas un šobrīd muzejā
eksponētās četras izstādes, kā arī gaidāmi
daži pārsteigumi. «Muzejā ir daudz ko
skatīt. Esam centušies papildināt arī pastāvīgās ekspozīcijas, un domāju, ka tiem, kuri
ilgāku laiku nav bijuši pie mums, būs daudz
jaunatklājumu,» saka M.Kaupere.

Auto fotoorientēšanās pa Jelgavu

Ciemiņus Muzeju naktī gaidīs arī Ādolfa
Alunāna muzejs, pulksten 19 piedāvājot
auto fotoorientēšanos «Alunānam, Aspazijai un Rainim pa pēdām». Muzeja speciāliste Evija Elpere stāsta, ka tā būs orientēšanās pa pilsētu un komandā drīkst būt
līdz pieciem cilvēkiem. «Komandām pēc
fotogrāfijām būs jāatrod vairākas vietas
Jelgavā, kā arī jāizpilda dažādi atjautības
uzdevumi. Tas viss jāpaveic 2,5 stundu
laikā. Pulksten 23.30 Ā.Alunāna mājā
plānota komandu prezentācija un apbalvošana,» stāsta E.Elpere. Komandas, kuras
vēlas piedalīties šajā aktivitātē, aicinātas
iepriekš – līdz 13. maijam – pieteikties pa
tālruni 63021180 vai e-pastu evija.elpere@
muzejs.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka Ā.Alunāna
mājā Muzeju naktī varēs apskatīties arī
Maijas Sniedzītes rotu izstādi «Jelgavas
zelts», kā arī paviesoties pie Ā.Alunāna.

Kā Rainis un Aspazija
ceļo ar vilcienu?

Savukārt Dzelzceļa muzejā varēs apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju, bet pulksten 20 un 22 paredzēts koncerts «Ceļā uz
tikšanos». Dziesmas ar Aspazijas un Raiņa
vārdiem izpildīs Antra un Paulis kopā ar
sieviešu vokālo ansambli «Zaļā krūze»,
kura vadītāja ir Guntra Minkevica. Tāpat
Dzelzceļa muzejā piedāvās radošo darbnīcu bērniem «Aspazijas medaljons» un
zīmēšanas darbnīcu «Rainis un Aspazija
ceļo ar vilcienu».
Apmeklētājus no pulksten 19 līdz 1
gaidīs arī Jelgavas Svētās Trīsvienības
tornis, kur iedzīvotāju apskatei būs atvērtas visas ekspozīcijas, Izstāžu zāle un arī
torņa skatu laukums. Bet tie, kuri Muzeju
nakti grib pavadīt aktīvi un arī uzzināt ko
jaunu, varēs piedalīties nakts orientēšanās
sacensībās pa Jelgavu kājām vai ar velosipēdu. Orientēšanās sākums – pulksten
20 no torņa pagalma, bet apbalvošana
jau tradicionāli notiks pusnaktī. Sīkāka
informācija un pieteikšanās – www.visit.
jelgava.lv.

Fukša maldu ceļi pilī
un pirkstu nospiedumi

Interesantiem notikumiem un jaunatklājumiem bagāta Muzeju nakts solās

būt Jelgavas pilī. «Diemžēl ne Rainis, ne
Aspazija pilī nav mācījušies, tāpēc mēs par
savu vadmotīvu esam ņēmuši Jelgavas
750. dzimšanas dienu, jo pils jau ir tā vieta, ar kuru pilsēta sākās,» saka Jelgavas
pils muzeja vadītāja Ginta Linīte. Viņa
stāsta, ka šoreiz pilsētniekiem ļaus ielūkoties vietās, kur ikdienā tūristi netiek,
piemēram, rektorāta sēžu zālē, kur atrodas LLU rektoru portretu galerija, varēs
apskatīt Kurzemes hercoga pavardu, kas
vēl šobrīd ik pa laikam tiek iekurts, veco
Jelgavas pils aku, kas ikdienā atrodas
aiz slēgtām durvīm, kā arī apmeklētājus
naktī gaidīs LLU lasītavā. Interesanta
pulksten 20.30 solās būt jaunizstrādātā
ekskursija «Fukša maldu ceļi Jelgavas
pilī», kur ekskursantiem būs iespēja
iziet pils labirintus, apmeklējot visus pils
spārnus. «Pils ir kā noslēgts kvadrāts,
tāpēc mēs ekskursijā iziesim pilij pa riņķi,
apmeklējot dažādus stāvus, LLU laboratorijas, auditorijas, ielūkosimies Augsnes
muzejā, kā arī apmeklēsim vietas, kur
parasti studenti nestaigā, ja vien viņi
nav dejotāji,» stāsta Jelgavas pils muzeja
speciāliste Ina Jurģe, piebilstot, ka šī ekskursija būs kā izmēģinājums, jo ir iecere
vasarā to ieviest kā pastāvīgu tūrisma
piedāvājumu. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, ekskursijai iepriekš jāpiesakās
pa e-pastu muzejs@llu.lv. Muzeju nakts
laikā pilī notiks arī dejotāju un dziedātāju
koncerti un četras izstādes. «Apmeklētājiem ļoti interesanta varētu būt topošo
ainavu arhitektu darbu izstāde, kurā viņi
pils pagalmā rādīs savu redzējumu par to,
kā varētu izskatīties Jelgavas daudzstāvu
māju pagalmi. Pieļauju, ka ne viens vien
te atradīs arī savas mājas pagalmu,» tā
G.Linīte. Tāpat pilī darbosies kaligrāfijas
darbnīca «Dorotejas vēstules», kanclera
darbnīca «Tavi nospiedumi Jelgavas pils
pastkartē», kur varēs atstāt savus pirkstu
nospiedumus, kā arī fotostūrītis «Rakstu
vēstuli 18. gadsimta stilā».
Muzeju naktī orientēšanās un piedzīvojumu sacensības «Mana, tava Mītava»
4. – 6. klašu skolēniem piedāvā arī Sabiedrības integrācijas pārvalde. Sīkāka
informācija – sip.jelgava.lv.
Ieeja visos Muzeju nakts pasākumos ir
bez maksas.

Vasaras tūrisma sezonu sāks ar ekskursijām un modes skati
 Ritma Gaidamoviča

gan mazi jelgavnieki. 16. maijā pulksten
10 pilsētnieki aicināti doties ekskursijā
Aktīvo vasaras tūrisma sezonu Jelgavā sāks 16. maijā. Šajā dienā
ar autobusu uz Jelgavas novadu, izmanjelgavnieki aicināti izvēlēties kādu no trim ekskursijām kājām,
tojot iespēju apmeklēt Aspazijas dzimtas
ar velosipēdu vai autobusu, iepazīstot Jelgavas jaunumus un
mājas «Daukšas», kas šobrīd diemkaimiņu novadus. Bet Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas toržēl ikdienā tūristiem nav pieejamas.
ņa pagalmā paredzēta īpaša modes skate, rādot tērpus, kādos
««Daukšas» ikdienā apmeklētājiem ir
cilvēki ceļojuši dažādos laikos. Tāpat Jelgavas reģionālais Tūrisslēgtas, taču ekskursijā būs ekskluzīva
ma centrs (JRTC) informēs par sezonas aktualitātēm, bet tuvāko
iespēja apskatīt un uzzināt par tām,» tā
novadu mājražotāji ļaus nodegustēt vietējos gardumus.
A.Iljina, piebilstot, ka brauciena laikā
ekskursanti varēs iepazīt Zaļenieku
JRTC vadītāja Anda Iljina stāsta, ieskandināšanas programma ir gana apkārtni. Ekskursiju vadīs gide Tabita
ka aktīvās vasaras tūrisma sezonas plaša un ko saistošu atradīs gan lieli, Šķerberga. Bet pulksten 11 starts tiks

dots veloekskursijai, kurā gides Inas
Jurģes vadībā veloentuziastiem ļaus
iepazīt Ozolnieku novadu. Savukārt
pulksten 13 paredzēta neierasta ekskursija kājām pa Jelgavu, kurā iecerēts apmeklēt, piemēram, viesnīcu «Jelgava»,
ielūkojoties viesnīcu numuriņos, kas
nesen atjaunoti, vairākos jaunākajos
ēdināšanas uzņēmumos un izklaides
vietās, piemēram, atpūtas centrā «Dianda» un «Dekanāts», kā arī varēs uzkāpt
uz liellaivas «Nameisis» klāja. Visu
ekskursiju sākums – pie Jelgavas Svētās

Trīsvienības baznīcas torņa.
Bet pulksten 16 jelgavnieki aicināti
tikties Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa pagalmā, kur notiks
modes skate «Tūrisms un mode cauri
gadsimtiem», ļaujot skatītājiem iepazīt
ceļotāju tērpus. Tur notiks arī jauno
gidu sveikšana, vietējo gardumu degustācijas un darbosies fotostūrītis.
Dalība visos pasākumos – bez maksas.
Ekskursijām gan iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.

