Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas 2016. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju. Šogad mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 26. maijā
pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 13. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.
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Baltā galdauta svētki
nosvinēti arī Jelgavā

Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Zinātniskā
bibliotēka mainīs
savu nosaukumu
 Egija Grošteine

Pagājušajā nedēļā domes sēdē pieņemts lēmums par Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
nosaukuma maiņu.
Jau drīzumā tā atgūs
savu vēsturisko nosaukumu – Jelgavas
pilsētas bibliotēka.

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maiju, jelgavnieki nosvinēja Pasta salā. Visas dienas garumā tur darbojās deviņas sētas, kurās varēja izbaudīt dažādas aktivitātes, bet uz lielās skatuves – svētku koncertu. Gaidot Latvijas simtgadi, visā
valstī, tostarp mūsu pilsētā, tika rīkoti Baltā galdauta svētki ar mērķi iedibināt un nostiprināt tradīciju 4. maijā pie viena
galda pulcēties ģimenes, draugu vai kaimiņu lokā. «Kas ir Latvija katram no mums? Cik bieži iedomājamies par piederību
savai valstij, savai pilsētai? Cik lielu daļu sava darba, sapņu un cerību veltām kopīgajam valsts un pilsētas uzplaukumam?
Ikdienas steigā bieži nenovērtējam jau sasniegto, vairāk runājam par nepadarīto, tomēr mūsu sirds kodolā vienmēr ir, būs
un paliks Latvija!» 4. maija svētkos uzsvēra Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Pie balti klātiem galdiem vakar jelgavnieki bija
aicināti sēsties arī Spīdolas ģimnāzijas un Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas pagalmā.
Foto: Ivars Veiliņš

«Pirmā Jelgavas pilsētas
pašvaldības bibliotēka tika
dibināta 1920. gadā un atradās Tirgus laukumā, tomēr
Otrā pasaules kara laikā tā
gāja bojā. Savukārt Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka tika
atvērta 1947. gadā kā Valsts
zinātniskā bibliotēka ar mērķi
apkalpot mākslas, kultūras,
izglītības un zinātnes darbiniekus, kā arī veikt pētniecisko
darbu. Mūsdienās tā ir pilsētas
pašvaldības iestāde, publiska
bibliotēka, un tās nosaukumā
iekļautais vārds «zinātniskā»
neatbilst bibliotēkas funkcijām
un statusam, tāpēc vēlamies
atjaunot bibliotēkas vēsturisko
nosaukumu – Jelgavas pilsētas
bibliotēka,» par ieceri mainīt
bibliotēkas nosaukumu stāsta
bibliotēkas direktore Lāsma
Zariņa. Viņa uzsver – lai gan
bibliotēkā ir pieejama arī zinātniska literatūra, datu bāzes un
periodika, tā ir publiska un pieejama ikvienam cilvēkam. Tās
galvenā funkcija – komplektēt

universāla rakstura grāmatas, periodiku, elektroniskus
resursus.
«Nosaukums «Zinātniskā
bibliotēka» ir liedzis piedalīties
dažos starptautiskos projektos,
jo pēc būtības mēs esam publiska bibliotēka, bet nosaukums
rada maldīgu priekšstatu. Šī
nosaukuma maiņa patiesi ir
nepieciešama, lai nerastos lieka nesaprašanās un nebūtu
jāskaidro, piemēram, mūsu ārzemju partneriem, kas tad mēs
īsti esam. Turklāt, veicot aptauju bibliotēkā, noskaidrojām,
ka arī mūsu lasītāji atbalsta šo
ieceri un uzskata, ka šāds solis
tiešām ir nepieciešams, lai mēs
būtu vēl tuvāk iedzīvotājiem un
cilvēkus nemulsinātu vārds «zinātniskā»,» skaidro L.Zariņa,
piebilstot, ka bibliotēkā tiek aicināts ikviens, arī zinātnieki, jo
ar starpbibliotēku abonementa
palīdzību bibliotēka var sagādāt
jebkura veida literatūru, pat ja
tā nav atrodama tās grāmatu
plauktos.
Jāpiebilst – lai bibliotēka
atgūtu savu vēsturisko nosaukumu, pēc domes deputātu
balsojuma vēl ir jāveic virkne
darbību. «Nosaukuma maiņa
ir jāapstiprina Kultūras ministrijā, un tad tālākais ceļš būs
Uzņēmumu reģistrs un Valsts
ieņēmumu dienests. Tikai tad,
kad šīs formalitātes būs nokārtotas, mūsu ēku rotās jauns
nosaukums,» tā L.Zariņa.

LLU uzbūvē pneimoauto un piedalīsies starptautiskās sacensībās
 Ilze Knusle-Jankevica

LLU Tehniskās fakultātes studenti uzbūvējuši pneimomobili
– auto, ko darbina saspiests gaiss. Jelgavnieki ar braucamrīku,
kam dots nosaukums
Skaistulis, iepazinās
Mehu dienu gājienā piektdien, bet
starptautiskā līmenī
tas tiks prezentēts
pneimoautomobiļu
sacensībās Ungārijā
6. un 7. maijā.
Ideja būvēt pneimomobili
radās Tehniskās fakultātes
doktorantam un mācībspēkam Mārtiņam Ziemelim.
«Fakultāte saņēma uzaicinājumu no Ungārijas sacensību
organizatoriem – liela «Bosh»
grupas uzņēmuma, kas meklē
idejas, ko varētu izmantot

ražošanā, un rīko sacensības
augstskolām. Visu apdomājot,
nolēmu, ka ir vērts pamēģināt,» stāsta M.Ziemelis.
Organizatori LLU komandas ideju par pneimomobiļa
būvniecību un tehnisko dokumentāciju akceptēja, realizēšanai piešķirot ap 5000 eiro.
M.Ziemelis lēš, ka kopējās
automobiļa izmaksas varētu
būt ap 8000 eiro.
Pēc aprēķiniem, pneimomobilis ar vienu desmit litru
balonu var nobraukt septiņus
kilometrus un attīstīt maksimālo ātrumu 44 kilometri
stundā. «Pneimomobilis vēl
tiek testēts, un šobrīd ir izdevies attīstīt ātrumu 32
kilometri stundā un ar vienu
balonu nobraukt četrus kilometrus,» stāsta M.Ziemelis.
Sacensības tiek rīkotas, lai
popularizētu pneimomobiļus
un inženierzinātnes. LLU un
arī Latvija kopumā šogad ta-

jās debitēs, tāpēc uz augstiem
sportiskiem sasniegumiem komanda – M.Ziemelis, Krišjānis
Galiņš, Guntis Zondaks un
Baiba Ziemele – necer. «Savu
mērķi es jau esmu sasniedzis!
Pneimomobilis ir uzbūvēts un
kustas!» tā M.Ziemelis, piebilstot, ka tas prasījis vairāk
nekā trīs mēnešus. Viņš tomēr
cer, ka nākamgad uz sacensībām dosies vismaz divas trīs
LLU komandas. «Šobrīd pnei
momobiļi nav ļoti populāri,
bet zinātne attīstās. Pirmais
auto tērēja 30 litrus degvielas uz simts kilometriem,
bet tagad pietiek ar pieciem.
Arī elektromobiļi sākumā ar
vienu uzlādi nobrauca ap 50
kilometru, bet tagad jau – ap
600,» stāsta M.Ziemelis, kā
galveno pneimomobiļa plusu
minot to, ka tas ir ļoti ekoloSacensībās piedalīsies vaiģisks. «Tā darbināšanā netiek rāk nekā 50 komandu no
izmantota degviela, līdz ar to dažādām valstīm. Latvija
tas nepiesārņo dabu.»
startēs pirmo reizi, un mūsu

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

63048800

valsti pārstāvēs LLU un RTU
komandas. Mūsu braucēji
startēs trīs disciplīnās: uz
maksimālo ātrumu, uz izvei-

LLU mehu jauno
izgudrojumu – pneimomobili (automobili, ko
darbina saspiests gaiss)
– Mehu dienu gājienā
demonstrēja Tehniskās
fakultātes dekāns Ilmārs
Dukulis. Bet jau maija
sākumā fakultātes komanda ar Jelgavas pašvaldības, universitātes
un sponsoru atbalstu
piedalīsies starptautiskās pneimomobiļu
sacensībās Ungārijā.
Jāpiebilst, ka šī pneimomobiļa maksimālais
ātrums ir 44 kilometri
stundā un ar vienu 10
litru slāpekļa balonu tas
var nobraukt septiņus
kilometrus.
Foto: Raitis Supe
cību (paredzēts brauciens pa
līkumotu trasi) un uz attālumu (izmantojot tikai vienu
slāpekļa balonu).

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Uzņēmēju izstāde – labs starts jaunajiem
Divas dienas – 29. un 30. aprīlī – Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā notika
izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē». Tajā piedalījās 168 dalībnieki no visas
Latvijas, tostarp pašvaldības un Jelgavas sadraudzības pilsētas. Uzņēmumi, kas
izstādē piedalījās pirmo reizi, galvenokārt bija jaunizveidoti, un viņu mērķis bija
paziņot, kas viņi ir un ar ko nodarbojas, savukārt zināmāki uzņēmumi stāstīja
un rādīja savus jaunumus vai vienkārši šādā veidā apliecināja savu lokālpatriotismu un parādīja, ko Jelgavā var.
«Mēs esam sanākuši kopā, lai palepotos ar padarīto, atrastu jaunus tirgus un
sadarbības partnerus. Saražot – tā ir viena lieta, tomēr lielākā māksla ir produktu
pārdot. Tas, ka, pēc oficiālajiem datiem, Latvijā eksports pieaug, nozīmē – mēs
esam konkurētspējīgi, un tā tikai turpināt!» atklājot izstādi, klātesošos uzrunāja
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pasākuma atklāšanā piedalījās arī
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis un citu
Zemgales pašvaldību vadītāji.
Izstādes otrajā dienā dalībniekiem tika pasniegtas balvas piecās nominācijās.
Nominācijā «Inovatīvākais stends» balvu saņēma uzņēmums no Iecavas novada
SIA «Spals», kas ražo mēbeles un izstādē demonstrēja galdu, kam ir regulējams
augstums. Nominācijā «Labākā reklāma» balvu saņēma Jelgavas novads, nominācijā «Atraktīvākā pārdošanas komanda» – Stopiņu novada būvmateriālu
ražotājs SIA «Sakret», nominācijā «Ekstravagantākais dalībnieks» – Jelgavas
degvielas mazumtirgotājs «Astarte nafta», nominācijā «Ģimenei draudzīgākais
stends» – Tukuma novads.

Kocinieki jau vairākus gadus izstādē piedalās ar vienotu
stendu «Zemgales koka darbnīca», kurā redzami gan uzņēmumu produkti, gan izglītības iespējas. LLU kokapstrādes
programmas 2. kursa students Roberts Veins, kurš prezentēja universitāti, norāda, ka pēdējos gados studējošo skaits
krietni sarūk – viņa kursā iestājās 44 studenti, bet palikuši
24, savukārt 1. kursā no 17 studentiem palikuši 11.

Uzņēmumam «Latvijas piens» ir liela pieredze starptautiskās
pārtikas izstādēs, bet Latvijā tam šī ir pirmā izstāde. Šoreiz
uzņēmums apmeklētājus cienāja ar sieru, kas tiek eksportēts,
kā arī bija iespēja nogaršot jaunākos produktus – «Sniega
bumbas» ar burkāniem un baravikām, kas veikalu plauktos
varētu nonākt maija beigās.

Jaunais uzņēmums «Mendel» izgatavo dekoratīvo apdares
materiālu iekštelpām no koka un ģipša. Uzņēmums šobrīd
piedāvā 12 veidu paneļus, ko var krāsot dažādos toņos.
«Pieprasītākā pagaidām ir ķieģeļu imitācija no ģipša. Man
pašam mājās tā ir balta, bet labi izskatās arī melna,» norāda
uzņēmējs Mārtiņš Ošs.

Cauruļu ražotājs «Evopipes» izstādē demonstrēja savus jau«Lielupes pirtnieki» uzsākuši eksportu – uz Angliju aizsūtīta nākos produktus – teleskopa cauruli ar 40 centimetru diametpirmā palete ar 650 kaltētām slotām krievu pirtīm. Vēl uzņē- ru, ko ļauj izgatavot pērn uzstādīta jauna ražošanas līnija, un
mums plāno rudenī startēt ES projektu konkursā, lai izveidotu drenāžas cauruli tekstila filtrā, kas paildzina caurules mūžu.
pirtniecības un laivošanas kompleksu.

Konditoreja «Dzirkstele» izstādē gan piedalījās ar stendu, gan uzņēmuma meistare Sandra Kolbenkova sacentās par
gardākās un skaistākās Zemgales
kūkas autores titulu. Lai gan to
iegūt neizdevās, Sandra atzīst –
tas bijis patīkami, jo «Dzirksteles»
ikdienas piedāvājumā šāda veida
kūku nav.

«Mēs esam dibināti šā gada sākumā, un mums ir svarīgi
parādīt, kas mēs esam un ko piedāvājam,» saka uzņēmuma
«Sana Global», kas izstrādā mājas lapas, pārstāve Samanta
Jankovska. Viņa spriež, ka mājas lapa uzņēmumam ir svarīga, jo tas ir ātrākais veids, kā klients uzzina, ko uzņēmums
piedāvā. «Bet ne visi to apzinās – daudzas mājas lapas netiek
regulāri atjaunotas, un informācija tajās ir novecojusi.»

Skaistumkopšanas salona «Stila avēnija» koncepcija izstādē ir
Uzņēmums «G&L Prim» piedāvā ķīmiskās tīrītavas,
nemainīga vairākus gadus: uz vietas modelēm tiek izveidotas
veļas mazgāšanas un gludināšanas pakalpojumus.
frizūras un meikaps, bet pēc tam tiek rīkota modes skate.
«Viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem ir tieši
gludināšana – veļa, žaketes, krekli,» stāsta uzņēmuma pārstāve Ilona Kalniņa. Lai klienti «Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
varētu drēbes atnest pirms došanās uz Izdevējs:
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
darbu, viņa mazgātavā ir jau ap pulksten Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
7, lai gan darbalaiks sākas pulksten 8.
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto Raitis Supe

Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
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SIA «CROSS TIMBER SYSTEMS»

(reģ.Nr.50103516701) ražo inovatīvu produktu – liela izmēra masīvkoka līmētus paneļus daudzstāvu
būvniecībai. Rūpnīca uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī, šobrīd turpinās visu uzņēmuma procesu
ieviešana un turpmāka attīstība.

Aicinām mums pievienoties KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORUS(-ES).
Jūsu pienākumos ietilps:
• vadīt, kontrolēt un uzraudzīt kokapstrādes darbmašīnas, kas paredzētas liela izmēra masīvkoka
paneļu ražošanai;
• veikt koksnes un koksnes materiālu mehānisko apstrādi, izmantojot programvadības kokapstrādes
darbgaldu/līniju, apstrādāt kokmateriālu, pārvietot izejmateriālus un gatavo produkciju, iesaiņot
gatavo produkciju, kontrolēt izejmateriālu un gatavās produkcijas kvalitāti;
• izgatavot produkciju atbilstoši darbu veikšanas instrukcijai saskaņā ar saņemto darba uzdevumu paredzētajā darba apjomā un laikā.
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Maija stafetēs kausi
sadalīti

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējās pakāpes profesionālā izglītība, vēlams kokapstrādes jomā;
• vēlama ne mazāk kā 2 gadu praktiskā darba pieredze atbilstoša profila darbā;
• programvadības kokapstrādes darbgaldu/līniju vadības prasmes;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.
Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme orientēties ražošanas darbu tehnoloģiskos procesos;
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto
personu drošību;
• lojāla, goprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• profesionālu kolēģu komandu.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa e-pastu personnel@grf.lv līdz 2016. gada 15. maijam vai
pa pastu uz uzņēmuma «Cross Timber Systems» adresi Aviācijas ielā 18, Jelgavā, LV-3004, ar norādi:
«Pieteikums konkursam «Kokapstrādes iekārtu operators»». Papildu informācija pa tālruni 66140201.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238)

aicina darbā korespondentu(-i)
darbam laikrakstā un portālā «Jelgavas Vēstnesis».

Galvenie
pienākumi:

Pretendentam
izvirzītās
prasības:

Piedāvājam:

• ziņu un publikāciju materiālu veidošana
laikrakstam un portālam «Jelgavas Vēstnesis»;
• dalība citu iestādes informatīvo materiālu
sagatavošanā.
• darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību
jomā darbā ar teksta materiālu sagatavošanu;
• ļoti laba rakstītprasme;
• labas datorlietošanas prasmes;
• plašs redzesloks un izpratne par sociālpolitiskajiem procesiem valstī.
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• dinamisku darba vidi;
• iespēju sevi radoši apliecināt.

Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 15. maijam.
Vakance pieejama no 2016. gada 1. jūnija.
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Adrese: JPPI «Zemgales INFO»,
Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

Černobiļas dalībnieki
saņem Piemiņas zīmi

4. vidusskolas meitenēm šogad Maija stafetēs divi kausi: 6. – 7. klašu grupā 2. vieta un
10. – 12. klašu grupā 3. vieta.
Foto: Ivars Veiliņš
 Egija Grošteine

1. maijā Jelgavā tradicionāli norisinājās
skolu audzēkņu skrējiens «Maija stafetes». Šogad tajā līdere pēc iegūto kausu
skaita bija 5. vidusskola, kuras audzēkņi
stafetē ieguva divas
trešās, tikpat otrās
un vienu pirmo vietu.
Pirmo reizi stafetē sacentās
jauktās 4. – 5. klašu komandas.
Visātrākie bija 4. sākumskolas audzēkņi. Stafetes noslēdzošo posmu šajā komandā bija
uzticēts veikt Megijai Asverei,
kura teic, ka par savas komandas sniegumu bija pārliecināta
vēl pirms starta, jo komandā, viņasprāt, apvienojušies
prasmīgi sportisti, kuri jau
iepriekš labi startējuši dažādās sacensībās. Arī M.Asvere
ir guvusi vairākas godalgotas
vietas valsts mēroga sacensī-

Jelgavas Valsts ģimnāziju.
Vecākajā jeb 10. – 12. klašu
grupā gan zēnu, gan meiteņu
konkurencē uzvaras laurus
plūca Spīdolas ģimnāzijas komandas. Puišu konkurencē 2.
vietā ierindojās 6. vidusskola,
3. vietā – Valsts ģimnāzija, bet
meiteņu konkurencē 2. vietu
ieguva 5. vidusskolas komanda, 3. vietu – 4. vidusskolas
komanda.
Stafetē sacentās arī vispārējās grupas skrējēji. Šajā grupā
varēja startēt visi, kas vien to
vēlējās. Vislabāko sniegumu
demonstrēja «Pelmeņi», kam
pa pēdām mina «Folkmaņi I»
un «Folkmaņi II».
Jāpiebilst, ka skrējēji Maija
stafetēs veica distanci, kas tika
iedalīta astoņos posmos: Uzvaras iela–Katoļu iela, Katoļu
iela–Pasta iela, Pasta iela–Mātera iela, Mātera iela–Pētera
iela, Pētera iela–Mātera iela,
Mātera iela–Pasta iela, Pasta
iela–Katoļu iela, Katoļu iela–
Uzvaras iela.

Jaunieši var saņemt pašvaldības
atbalstu savas idejas realizēšanai
 Egija Grošteine

Jelgavas pilsētas dome
izsludinājusi jauniešu
iniciatīvu projektu konkursu «Jaunieši var!».
Tajā var piedalīties Jelgavas pilsētas neformālās jauniešu iniciatīvu grupas (vismaz divi
jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem) un iegūt
finansiālu atbalstu līdz
350 eiro sava projekta realizācijai. Kopējais
projektā paredzētais finansējums ir 3500 eiro.
Atzīmējot 30 gadus
kopš avārijas Černobiļas AES, pagājušajā
nedēļā Jelgavas novada domes zālē pulcējās
avārijas seku likvidēšanā
iesaistītie no Jelgavas, Jelgavas
un Ozolnieku novada. Šis gads ir
īpašs ar to, ka dalībniekiem pirmo reizi
tika pasniegta Iekšlietu ministrijas Piemiņas zīme. Šajā pasākumā Jelgavas iedzīvotājiem bija paredzēts pasniegt 79
Piemiņas zīmes – cilvēkiem, kuri tai iepriekš bija pieteikušies
un zīmes pasniegšana apstiprināta. Tie, kuri neieradās uz
pasākumu un vēl nav arī pieteikušies Piemiņas zīmes saņemšanai, aicināti vērsties Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē.
Ja apbalvojamā persona ir mirusi, Piemiņas zīmi pasniedz tā
laulātajam vai citam radiniekam, norāda Iekšlietu ministrija.
Piemiņas zīmi visiem avārijas likvidatoriem plānots pasniegt
trīs gadu laikā.
Foto: Raitis Supe

bās. Jauniete atklāj, ka ikdienā
trenējas vieglatlētikā, tāpēc šīs
sacensības viņai nešķita grūtas, bet gandarījums par iegūto
pirmo vietu ir liels, jo tieši ar šo
uzvaru Maija stafešu tradīcija
aizsākās šajā vecuma grupā.
Otro vietu šajā vecuma grupā
ieguva 4. vidusskola, trešo – 5.
vidusskola.
6. – 7. klašu meiteņu grupā
burtiski skrējiena pēdējā metrā
vadībā izvirzījās 4. sākumskola, apsteidzot 4. vidusskolas
un 6. vidusskolas komandu.
Savukārt zēnu komandu konkurencē šajā grupā, tāpat kā
pagājušajā gadā, ātrākā bija 4.
vidusskola, 2. vietā ierindojās
Jelgavas Valsts ģimnāzija, 3.
vietā – 5. vidusskola.
8. – 9. klašu meiteņu grupā
uzvaru guva 5. vidusskola,
2. vietu – Jelgavas Valsts
ģimnāzija, 3. vietu – 6. vidusskola, bet zēnu konkurencē
ātrākā izrādījās Spīdolas
ģimnāzija, aiz sevis atstājot
attiecīgi 5. vidusskolu un

Konkurss ir viena no «Jelgava –
jauniešu galvaspilsēta 2016» aktivitātēm, un tā mērķis ir finansiāli

atbalstīt jauniešu iniciatīvu, kas
veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos,
sekmē jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes,
vērtīborientāciju un pašattīstības
procesus.
Kā informē Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP)
jaunatnes lietu speciāliste Linda
Vovere, iniciatīvu konkursa projekti jāiesniedz SIP (Sarmas iela
4, Jelgava, LV-3001) līdz 27. maija
pulksten 14.30. Vienlaikus to
elektroniskā kopija jānosūta pa
e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv. Konkursa nolikums pieejams
mājas lapā www.sip.jelgava.lv.
Konkursā tiks atbalstītas šādas
aktivitātes: neformālās mācīšanās
aktivitātes un pasākumi; jaunie-

šu saliedētības veicināšanas un
līdzdalības pasākumi; jauniešu
iesaiste brīvprātīgajā darbā; fiziskās aktivitātes, kas neprasa
mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšēju
sagatavotību attiecīgajā sporta
veidā (piemēram, atklātie treniņi,
amatierturnīri, nepieciešamā
sporta aprīkojuma iegāde); radošā
pašizpausme (piemēram, radošās
darbnīcas, improvizācijas teātra
nodarbības, izstāžu veidošana).
Informatīvā tikšanās par veiksmīgu iniciatīvu projektu pieteikumu aizpildīšanu notiks 11. maijā
pulksten 15.30 SIP Sarmas ielā 4.
Konsultācijas iespējams saņemt
pie SIP jaunatnes lietu speciālistēm L.Voveres (linda.vovere@
dome.jelgava.lv) un Jeļenas Grīsles
(jelena.grisle@dome.jelgava.lv).

Pētera ielā sakārto ietvi
Pētera ielas posmā no Zirgu ielas līdz Ūdensvada
ielai pārbūvēta ietve. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders skaidro, ka «Sadales tīkls» Pētera
ielā veica gaisa elektrolīniju nomaiņu pret pazemes
kabeļiem, vienlaikus tur tika nomainīti apgaismes
laternu balsti, jo agrāk laternu kupoli bija piestiprināti pie vecajiem elektrības stabiem. Tagad Pētera
ielas posmā no Zirgu ielas līdz Ūdensvada ielai atjaunots ietves asfaltbetona segums un nomainītas nolietojušās ceļa un ietvju apmales. Jāatgādina,
ka «Sadales tīkls» šogad investē līdzekļus elektrotīkla sakārtošanai vairākās vietās Jelgavā: Zirgu
ielas rajonā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielas rajonā, Dambja ielas rajonā, 6. līnijā. Kopējie «Sadales
tīkla» ieguldījumi plānoti vairāk nekā 247 tūkstoši eiro.
Foto: Raitis Supe
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Īsi
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis sācis strādāt
pēc vasaras darba laika. Vasaras
sezonā tūrisma informācija Jelgavā tiks sniegta septiņas dienas nedēļā, turklāt sešas no tām – līdz pat
pulksten 22. Līdz 30. septembrim
Tūrisma informācijas centrs (Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvā)
darba dienās būs atvērts no pulksten
9 līdz 22, sestdienās – no pulksten
10 līdz 22, savukārt svētdienās – no
pulksten 10 līdz 18. Vasaras sezonā
darba laiks ir pagarināts arī Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornim,
turklāt vēstures ekspozīcijas, skatu
laukums un Izstāžu zāle apmeklētājiem būs atvērta visas septiņas
dienas nedēļā.
 Kampaņas «Pārbaudi krūtis, lai
dzīvotu!» gaitā Jelgavā sievietes
visu maiju tiek aicinātas pārbaudīt
krūšu veselību ar mamogrāfiskās
izmeklēšanas palīdzību. Izmeklējumus var veikt Jelgavas pilsētas slimnīcā (tālrunis 63027223)
vai Jelgavas pilsētas poliklīnikā
(tālrunis 63027223, 63022101).
Kā pateicību par rūpēm savas
veselības labā sieviete saņems
akcijas atbalstītāju dāvanu kartes
skaistuma studijā. Akcijas organizētāji īpaši mudina sievietes 50
– 69 gadu vecumā, kuras pa pastu
ir saņēmušas Nacionālā veselības
dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli
bezmaksas mamogrāfijas izmeklējumu veikšanai, neatlikt vizīti pie
ārsta un izmantot uzaicinājumu, jo
tad mamogrāfiju iespējams veikt
pilnībā par valsts budžeta līdzekļiem.
Sievietēm, kuras nav saņēmušas NVD
uzaicinājuma vēstuli mamogrāfijas
izmeklējumiem, uz krūšu izmeklējumu vēlams ierasties ar ģimenes
ārsta nosūtījumu, par to samaksājot
pacienta līdzmaksājumu 2,85 eiro.
Šajā gadījumā izmeklējumu varēs
saņemt pēc pieraksta rindas kārtībā.
Mamogrāfisko pārbaudi var veikt
arī par pilnu maksu, kas Jelgavas
slimnīcā un poliklīnikā ir ap 17 eiro.
 Jelgavas poliklīnika 12. maijā
piedalīsies Eiromelanomas dienas
akcijā, piedāvājot bez maksas
apmeklēt dermatologu un veikt
aizdomīgas dzimumzīmes apskati. Pacientus laikā no pulksten
10 līdz 15 pieņems dermatoloģe
Jūlija Kozlova. Pieņemšana notiks
rindas kārtībā – akcijas dienā pirms
konsultācijas jāpiesakās reģistratūrā, tomēr iepriekšējs pieraksts nav
nepieciešams.

Sintija Čepanone

Somijas SIA «Ferroplan»

(reģ.Nr.40003721640)
metālapstrādes uzņēmums Latvijā

aicina pastāvīgā darbā virpotājus(-as).
Kandidātam nepieciešama prasme patstāvīgi
strādāt pēc rasējumiem, brīvi lasīt rasējumus.
Darbs maiņās.
Zvanīt pa tālruni 27001536.
Zvanīt tikai darba laikā.

JPPI «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471)

izsludina vakanci uz
jurista palīga(-dzes) vietu.

Galvenie pienākumi:
• piedalīties iepirkuma dokumentācijas
sagatavošanā;
• veikt uzskaiti par preču un pakalpojumu
finansiālo izlietojumu;
• sagatavot dažādus līgumu projektus;
• darbs ar debitoriem un apvienībām
«LaIPA», «AKKA/LAA».
Prasības kandidātiem:
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiska un loģiska domāšana;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot
prioritātes konkrētu darbību veikšanai;
• vēlme strādāt komandā un noturība pret stresu;
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība
tiesību zinātnēs.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 15.
maijam uz norādīto e-pasta adresi.
Sazināsimies ar otrās atlases kārtas
kandidātiem.
Kontaktinformācija: 63023461,
kultūra@kultura.jelgava.lv.
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No drošības semināra līdz pat
Vecpilsētas svētkiem
Šogad Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas 1. kārtas konkursā tika iesniegts 51 projekta
pieteikums, bet finansējumu
savu aktivitāšu īstenošanai par
kopējo summu 25 490 eiro ieguva 49 no tiem. «Šogad biedrības aktivitāšu ziņā var iedalīt
divos blokos. Pirmā ir kultūras
joma, kurā mums jau tradicionāli ir aktīvas organizācijas,
kam katru gadu ir jaunas idejas,
un tās ir kontekstā ar pašvaldības plānotajiem pasākumiem.
Bet otra ir sociālā joma, kurā
galvenokārt ietilpst divi virzieni
– organizācijas, kuru darbība ir
virzīta uz plašāku sabiedrības
iesaistīšanu, kā arī biedrības,
kuru prioritāte ir darbošanās ar
saviem biedriem. Te ļoti svarīga
loma ir tieši šīm specifiskajām
biedrībām, jo tās faktiski apkalpo šauru sabiedrības daļu,
un, ja šo biedrību nebūtu, šīs
konkrētās sabiedrības daļas
intereses nebūtu pārstāvētas.
Katrā ziņā ļoti atbalstāmas ir
tās organizācijas, kas jau savos
statūtos ir skaidri definējušas
savas mērķa grupas un auditorijas,» uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece sociālo
lietu, veselības un kultūras
jautājumu programmā, kā arī
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas
locekle Rita Vectirāne.
Šogad pirmajā kārtā projektus
iesniegušas dažādu nacionālo
kultūru biedrības – ukraiņu,
krievu, čigānu, baltkrievu un
ebreju –, kurām visbiežāk līdzfinansējums nepieciešams, lai
organizētu dažādus publiskus
pasākumus. Netrūkst arī kultūras pasākumu organizētāju, jo
atbalstīto projektu vidū ir tādi
projekti kā Vecpilsētas ielas
svētki, aktivitātes Muzeju naktī, plānots arī retro motociklu
rallijs un citi pasākumi.
Arī sociālajā jomā aktīvi darbojas Jelgavā jau labi zināmas
biedrības, kuru mērķauditorija
visbiežāk skar konkrētu sabiedrības grupu. Piemēram, invalīdu
sporta un rehabilitācijas klubs
«Cerība», tāpat ikgadējus pasākumus Jelgavā organizē Latvijas
Neredzīgo biedrība ar mērķi
pievērst sabiedrības uzmanību
neredzīgo cilvēku tiesībām un
to ievērošanai Jelgavā.
Kā atzīmē R.Vectirāne, šoreiz
prioritāri tika atbalstītas biedrības, kas nodarbojas ar jauniešu
iesaistīšanu dažāda veida aktivitātēs, kā arī organizācijas,
kas skar dažādu sociālo jomu
pārstāvjus: «Mēs noteikti sagaidām aktīvāku rīcību no jauniešiem – viņi ir ļoti svarīga mūsu
pilsētas daļa. Šiem cilvēkiem
ir savas sociālās vajadzības,
intereses.»
Vislielāko finansējumu – 1000
eiro – savu ieceru realizēšanai
saņēmušas sešas organizācijas,
bet mazākais sniegtais finansējums ir 100 eiro.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar dažām aktivitātēm, ko
organizācijas šogad īstenos
mūsu pilsētā.
Sagatavoja Ģirts Pommers, foto
no JV un biedrību personīgā arhīva

SOCIĀLĀS GRUPAS

Atbalsta vecākus, kuri audzina
bērnus ar invaliditāti
Biedrība «Oranžais stars» ir dibināta 2009. gadā, un viens no tās uzdevumiem ir
strādāt ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Projekta «Atbalsta pasākumi ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti» mērķis ir kompleksu atpūtas pasākumu
organizēšana vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Būtiski, ka šajās aktivitātēs piedalās tikai vecāki. «Šie vecāki ikdienā veic milzīgu darba apjomu, kurā tiek
patērēts daudz emociju un enerģijas, tādēļ šī projekta mērķis ir ļaut vecākiem vismaz
pāris dienu atpūsties – satikt sev līdzīgus bērnu vecākus, dalīties pieredzē un uzklausīt
ekspertu un sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredzi,» tā organizācijas valdes priekšsēdētāja Inga Baļe. Kā viena no plānotajām projekta aktivitātēm ir Vecāku diena, kas
regulāri tiek organizēta Rīgā, tāpat projekta gaitā plānotas vēl divas aktivitātes – 14.
maijā bērnu vecākiem tiks organizēta ekskursija uz kino pilsētu «Cinevilla», kurai
interesenti var pieteikties pa e-pastu inga.bale@inbox.lv. Otrs pasākums būs slēgta
tipa, jo to apmeklēs īpaši izraudzīti vecāki, kas dzīvo attālākos reģionos. Plānotais
norises laiks – 25. maijs Siguldā.

Neredzīgajiem – pavārmākslas
pulciņš un peldēšana

KULTŪRAS PASĀKUMI, KAS IEKĻAUJAS PILSĒTAS DZĪVĒ

Septembrī notiks tradicionālie
Vecpilsētas ielas svētki
Kaut arī Vecpilsētas ielas uzņēmēju un aktīvistu izveidotās biedrības «Vecpilsētas
ielas kvartāls» sākotnējais mērķis bija aktualizēt šīs apkārtnes lomu Jelgavas pilsētas
dzīvē, Vecpilsētas ielas svētki jau kļuvuši par neatņemamu pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļu. 2014. gadā šis pasākums bija vēl pilotprojekta statusā, taču pēc vērā ņemamās
iedzīvotāju intereses jau nākamajā gadā šī pasākuma programma tika izvēlēta krietni
plašāka. Šogad plānotas vēl vērienīgākas svinības, taču, kā atzīst organizatori, iegūtais
līdzfinansējums ir tikai trešdaļa no vēlamā, tādēļ iespējams, ka kāda no iecerētajām
aktivitātēm tiks atcelta. 3. septembrī plānotajā svētku programmā iekļautas vairākas
aktivitātes: publiska informatīvi izglītojoša lekcija par Vecpilsētas ielas vēsturiskajiem
aspektiem, seno koka apbūvi un koka ēku restaurāciju, tāpat plānots piedāvāt plašu
kultūras programmu, kas noslēgtos ar koncertu.

Latvijas Neredzīgo biedrība regulāri ar projektiem piedalās pašvaldības atbalsta programmas konkursā
un faktiski rūpējas par neredzīgo
cilvēku integrāciju sabiedrībā. Tā
jau septiņus gadus organizē saviem
biedriem peldbaseina apmeklējumus, bet šogad atsaucību ieguvis
interešu pulciņš «Gardumiņš»,
JAUNIEŠI
kurā galvenokārt tiek gatavoti
dažādi ēdieni, izmēģinot jaunas
receptes. Projektā iegūtie 500 eiro
tiek izmantoti arī ikgadējās Baltā
spieķa dienas organizēšanā, kas
norisinās 15. oktobrī. Šajā dienā visā
Kultūras un mākslas centrs «Nātre» ir nevalstiska radošo personību organizācija
pasaulē pastiprināti tiek pievērsta uzmanība neredzīgo cilvēku integrācijai un tiesībām
sabiedrībā. Jelgavā šajā dienā kopā ar policiju notiek akcija, kurā tiek novērots, vai ar biedrības statusu, kas organizē dažādus kultūras un mākslas pasākumus, iesaistot
satiksmes dalībnieki pievērš uzmanību cilvēkiem ar baltajiem spieķiem un ceļa zīmei tajos jauniešus. Kā vienu no populārākajām šīs biedrības organizētajām aktivitātēm
noteikti var minēt sarunu ciklu «Cepums ar slavenību», kas notiek vienu reizi mēnesī
«Neredzīgi gājēji».
ar mērķi iepazīstināt Jelgavas jauniešus ar radošām un iedvesmojošām personībām. Kā
atklāj «Nātres» projektu vadītāja Dace Indrika, pašvaldības atbalsta programmā iegūtie
līdzekļi – 500 eiro – tiks izmantoti 2016. gadā plānotajiem pasākumiem – izstādēm,
radošajām darbnīcām. Jau 21. maijā pasākumā «Muzeju nakts 2016» Jelgavas pilī būs
apskatāma biedrības radītā lielformāta fotogrāfiju izstāde, kas stāstīs par kultūras un
Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība ir viena no divām strēlnieku intereses mākslas personībām Jelgavā.
pārstāvošajām biedrībām Jelgavā. Par iegūtajiem 400 eiro plānots īstenot projektu
«Sabiedrības drošība Jelgavā», kas paredz pilsētas iedzīvotāju izglītošanu civilās drošības jautājumos. «Mēs pilsētā veicām aptauju, kurā tika aptaujāti vairāk nekā 100
jelgavnieku par sabiedrības drošības jautājumiem, piemēram, kā jārīkojas, ja Jelgavas
dzelzceļa stacijā notiek amonjaka noplūde. Divas trešdaļas no aptaujātajiem nezināja,
Lai palīdzētu jauniešiem cīnīties ar bezdarbu un labāk sagatavoties darba pārrunām,
kas jādara šādos apstākļos, tādēļ nolēmām, ka ir ļoti svarīgi informēt sabiedrību par
biedrība
«Izglītības inovāciju pārneses centrs» sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un
bīstamajiem objektiem Jelgavā, rīcību krīzes situācijās,» tā biedrības vadītājs Norberts
Islandes
kolēģiem
realizēs projektu, kas paredz teātra metožu izmantošanu jauniešu
Vizulis. Projekts paredz trīs semināru rīkošanu – pirmais būs par sabiedrisko drošību
Jelgavā, otrajā notiks praktiskas nodarbības – pirmās palīdzības sniegšana, ķermeņa nodarbinātības sekmēšanai. Kā stāsta biedrības vadītāja Anna Vintere, šāds projekts
aizsardzība, sejas maskas izgatavošana, bet trešajā plānotas apmācības civilās aiz- jau sekmīgi īstenots Lietuvā, tādēļ speciālistei nav šaubu, ka arī Latvijas jauniešiem
sardzības entuziastiem un brīvprātīgajiem. Kā norāda N.Vizulis, biedrība informēs iegūtās iemaņas būs noderīgas. «Par mērķauditoriju izvēlējāmies jauniešus, jo tieši
jauniešiem ir vismazākā pieredze darba pārrunās. Visbiežāk tās norit stresa apstākļos,
sabiedrību par iespēju iesaistīties rīkotajās aktivitātēs.
Otra strēlnieku biedrība – Latviešu strēlnieku apvienības Jelgavas nodaļa – plāno un nereti tiek pieļautas būtiskas kļūdas, kas liedz iegūt kāroto darbavietu. Mēs pieturpināt īstenot savus izvirzītos mērķus: strēlnieku piemiņas vietu sakopšanu, pieda- dāvājam simulēt šīs pārrunas, lai uzlabotu jauniešu prasmes,» tā A.Vintere. Plānots,
līšanos dažādos atceres pasākumos un jaunsargu iesaistīšanu strēlnieku aktivitātēs. ka aktivitātēs iesaistītie jaunieši tiks sadalīti grupās, norises laiks – jūnijs. Potenciālie
Biedrības vadītājs Staņislavs Stabulnieks atzīmē, ka iegūtais finansējums – 300 eiro interesenti šīm aktivitātēm jau var pieteikties pa e-pastu iipc@tl.lv. Jāpiebilst, ka iegūtā
– paredzēts biedrības sekmīgas darbības nodrošināšanai, tāpat daļa finansējuma tiks pieredze un rezultāti tiks apkopoti un publicēti speciālā izziņas materiālā.
izlietots, lai 11. maijā dotos uz strēlnieku atceres pasākumu Liepājā. Uz to uzaicināti
arī jaunsargi, kuriem tiks organizētas dažādas sacensības. «Mēs regulāri kopā ar jaunsargiem organizējam strēlnieku piemiņas vietu sakopšanu. Šie jaunie cilvēki ir tiešie
Atbalsta programmā iegūtos līdzekļus Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asomūsu tradīciju turpinātāji, tādēļ mums ir svarīgi viņus iesaistīt mūsu pasākumos,»
ciācija izmantos jaunas māla virpas iegādei. Kā informē organizācijas pārstāve Anda
stāsta S.Stabulnieks.
Stankeviča, tā tiks izmantota jau 9. maijā – Eiropas dienā: «Jelgavā šajā dienā plānota
Šauļu Mākslas skolas delegācijas vizīte, kurā tiks prezentēti kolēģu keramikas darbi
izstādē, bet bērniem tiks organizētas radošās darbnīcas. Jau ilgāku laiku esam bez
neatņemamas Mākslas
skolas sastāvdaļas – māla
virpas, tādēļ par iegūto
Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs «Cerība» ir
finansējumu Vācijā esam
dibināts 1993. gadā un noteikti uzskatāms par vienu no
pasūtījuši jaunu.» IegūLatvijas invalīdu sporta stūrakmeņiem. Šobrīd Latvijā ir
tais līdzfinansējums gan
tikai seši šādi klubi, un, kā stāsta «Cerības» vadītāja un
nesegs visas izmaksas,
trenere Ruta Kļaviņa, Latvijā situācija šajā jomā diemžēl
tādēļ tiks piesaistīti biedpasliktinās, jo trūkst kvalificētu treneru. Biedrības galrības fonda līdzekļi, tāpat
venā rūpe ir nodrošināt treniņnometnes un piedalīšanos
nelielu ziedojumu no pristarptautiskās sacensībās trim Jelgavas paraolimpiskavātajiem līdzekļiem veiks
jiem sportistiem – Edgaram Bergam, Ingrīdai Priedei
A.Stankeviča. Iegādātā
un Dmitrijam Silovam –, kuri gatavojas Riodežaneiro
virpa tiks izmantota Jelparaolimpiskajām spēlēm, kas norisināsies no 7. līdz 18.
gavas Mākslas skolas māseptembrim. Šobrīd nozīmīgajām sacensībām kvalificējušies E.Bergs un I.Priede, bet cību procesā, kā arī bērnu
D.Silova dalība vēl nav apstiprināta. Kā informē R.Kļaviņa, līdzās valsts piešķirtajam radošajās nometnēs. Tāfinansējumam un sponsoru sarūpētajam tiek izmantota iespēja iegūt līdzekļus atbalsta pat jau zināms nākamais
programmā, kurā piešķirtie 1000 eiro segs treniņnometnes izmaksas. Jāatzīmē, ka biedrības mērķis – māla
«Cerībā» darbojas arī 20 jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem.
smalcinātāja iegāde.

Muzeju naktī rīkos
lielformāta foto izstādi

Strēlniekiem – divas biedrības,
katrai savas aktivitātes

Lai paaugstinātu jauniešu
nodarbinātību, simulēs darba pārrunas

Bērniem būs jauna māla virpa

«Cerība» par invalīdu sportu
rūpējas jau 23 gadus

Ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Krīgers uzvar Eiropas kausa
posmā

Nīderlandes
pilsētā Kampenā aizvadīts
Eiropas kausa
izcīņas 3. un 4.
posms BMX riteņbraukšanā.
Vīru elitē par 3.
posma uzvarētāju kļuva jelgavnieks Kristens Krīgers, bet 4. posmā jelgavnieks
finišēja 4. vietā. Sacensības aizvadīja arī
juniori un bērni. Jelgavas kluba «Mītavas
kumeļi» braucēja Paula Zavinska abos
posmos G10 meiteņu grupā izcīnīja 1.
vietu, bet Paula Kibare – 3. vietu. Vanesa
Buldinska 3. posmā junioru meiteņu
grupā ieguva 4. vietu.

Piedalās pasaules
čempionātā krosā

Jelgavas skrējēja Anastasija Geraseva
aprīļa beigās Latvijas izlases sastāvā
piedalījās pasaules čempionātā krosā,
kas norisinājās Ungārijas pilsētā Budapeštā. Savu distanci – 3600 metrus
– jelgavniece veica 14 minūtēs un 40
sekundēs, individuālajā vērtējumā
ierindojoties 62. vietā, bet Latvijas
sieviešu izlase izcīnīja 11. vietu. Sportiste atklāj, ka sacensību trase bija
ļoti grūta, taču viņai izdevies finišēt.
Dalība šādās sacensībās Anastasijai ir
jauna pieredze, un nākotnē viņa labprāt vēl piedalītos šāda līmeņa mačos.
Sportiste turpinās cītīgi trenēties un
gatavoties nākamajiem mačiem – seriāla «Bigbank Skrien Latvija» posmiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
FK «Jelgava» –
jauna mājas lapa

Futbola klubs «Jelgava» iedarbinājis
savu jauno mājas lapu. Adrese ir
iepriekšējā – www.fkjelgava.lv –, bet
tagad līdzjutējiem un futbola akadēmijas audzēkņiem piedāvāts ne tikai
jauns un mūsdienīgs dizains, bet arī
jaunas informatīvās iespējas. «Jaunā
interneta lapa noteikti pretendē uz
labākās futbola kluba interneta lapas
titulu. Mums ir svarīgi, lai futbola
klubs ir pietuvināts saviem līdzjutējiem, spēlētājiem, audzēkņiem,
medijiem un visiem, kas interesējas
par futbolu Latvijā un Jelgavā,» tā
kluba radošais direktors Ainārs Tamisārs. Iepriekšējā kluba mājas lapa
darbojās kopš 2010. gada.

Airētāji sezonu
sāk ar godalgām

1. maijā Lielupē pie
Pasta salas, sporta
kluba «KC» bāzē,
norisinājās Pavasara
kausa izcīņas sacensības, kurās Jelgavai
godalgas izcīnīja Boriss Lonskis (3. vieta
C-1 vīriešiem), Daniela Kondratova (3. vieta
K-1 sievietēm), Roberts Altmanis (3. vieta
K-1 junioriem (1998. – 1999.)), Roberts
Lagzdiņš (1. vieta C-1 junioriem (1998. –
1999.)), Jūlija Gutova (1. vieta C-1 juniorēm
(1998. – 1999.)), Jurijs Ševcovs (1. vieta C-1
zēniem (2002. – 2004.)), Katrīna Smiltniece
(3. vieta K-1 meitenēm (2002. – 2004.)) un
Ramiro Grandāns (2. vieta C-1 vīriešiem
(veterāni 50+)).

Pilsētas komandu sporta
čempionātos – katram savi uzdevumi

5

Piedāvā darbu
Auklītei (divarpus gadus vecam puisītim)
gadījumos, kad bērns slimo vai nevar
apmeklēt bērnudārzu. Vēlams RAF dz.m.
T.29422219 (Inga Mitrofanova).
Sociālās aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.90001623310) piedāvā darbu ārstam(-ei) un medicīnas māsām.
T.63050449, 63050167.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā fizioterapeitu(-i) uz 1 slodzi. CV lūgums sūtīt
pa e-pastu jbsac@inbox.lv. T.63026313.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu
vides iekārtu tehniķim(-ei). Darbs maiņās.
Darba vieta – šķirošanas stacija un poligons «Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas
novads. Pieteikties pa tālruni 26356403
vai e-pastu personals@komunalie.lv.

Meklē darbu
Vīrietis (29 gadi) steidzami meklē
darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.24847986.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas
cenas. Izbraucam. Atmodas iela 57a.
T.29718434
Dzintara izstrādājumus, porcelāna figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus. Raiņa
iela 23. T.26652388.
Automašīnas – jebkuras markas un
jebkurā stāvoklī, ar TA vai bez. Nauda
uzreiz. T.29772727.
Metāllūžņus, elektromotorus un nolietotus akumulatorus. Tērvetes iela 67A.
T.26984528.
Vīngliemežus. T.28881314.

Pēc desmit gadu pārtraukuma Jelgavas Ledus hallē
šosezon atgriezās ZAHL Zvaigžņu spēle.
Foto: Ruslans Antropovs un no JV arhīva
 Ģirts Pommers

Jelgava ir viena no nedaudzajām pilsētām Latvijā, kurā
amatieriem un entuziastiem
tiek organizētas pilsētas
mēroga sacensības četros
populārākajos komandu
sporta veidos – basketbolā,
futbolā, hokejā un volejbolā.
Šobrīd noskaidroti pilsētas
čempioni basketbolā, telpu
futbolā, hokejā un volejbolā,
bet vasaras sezonā sāksies
futbola (7x7) un ielu basketbola čempionāti.
Ņemot vērā, ka šo sporta veidu tradīcijas pilsētā ir atšķirīgas, arī organizēto
sacensību sarežģītības līmeņi ir dažādi
– basketbolā un futbolā tiek organizēti
divi turnīri, hokejā spēles norit astoņus
mēnešus, bet volejbolā tiek organizēts
viens vienas dienas turnīrs.

Basketbolā līderi – iepriekšējie

Pēdējos gadus ierasts, ka Jelgavas
basketbola amatieri un entuziasti
piedalās divos turnīros: Sporta servisa
centra (SSC) kausa izcīņā un Jelgavas
pilsētas atklātajā čempionātā. Abos
turnīros ir identiska dalības maksa
– 200 eiro –, kā arī lielākā daļa sacensību nolikuma, piemēram, spēlētāju
ierobežojumi, kas nosaka, ka komandas
nedrīkst pieteikt Latvijas Basketbola
līgas (LBL) 1. divīzijas spēlētājus un
ārzemēs spēlējošos basketbolistus,
izņemot Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) audzēkņus, kuri
ir pieteikti LBL 1. divīzijā spēlējošajā
BK «Jelgava» sastāvā.
SSC kausa izcīņa tiek rīkota no
oktobra līdz decembrim, un tajā praktiski piedalās tās pašas komandas, kas
Jelgavas basketbola čempionātā. Kaut
arī bijuši gadījumi, ka turnīros piedalās
pat 18 vienības, šogad aktīvas ir 12 komandas. «Ir dažādi iemesli, kādēļ šogad
ir nedaudz mazāk komandu – mums
vairs nav BJSS vecāko grupu puišu
komandas, tāpat šogad vairs nespēlē
spēcīgā «Ekskursija.lv» vienība, kā arī
«Jelgavas krekli», kas šogad piedalās

LBL 3. divīzijas turnīrā. Neuzskatu, ka
komandu skaits norāda uz basketbola
popularitātes krišanos, jo meistarības
līmenis turnīros joprojām ir salīdzinoši
augsts,» vērtē sacensību organizators
un SSC metodiķis Valdis Ilmers. SSC
kausa spēcīgākajā četriniekā iekļuva
komandas, kuras pēdējos gados nosaka toni Jelgavas amatieru basketbolā: «Doks», «Ķepas», «Valauto» un
«Ozols». Kausu 2015. gada nogalē izcīnīja «Valauto» basketbolisti, kas finālā
ar 82:71 pārspēja «Ozols» vienību, bet
bronzas godalgas ieguva «Doks», kas ar
78:64 spēja uzvarēt «Ķepas».
Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts ilgst no janvāra līdz aprīļa
beigām. Sacensību finālmači notika
30. aprīlī Jelgavas Sporta hallē. Finālā
spēlēja tās pašas komandas, kas gadu
iepriekš – «Ķepas» un «Doks» –, taču
šoreiz pārliecinoši spēcīgāki izrādījās
pieredzējušie «Ķepu» basketbolisti,
kas izcīnīja uzvaru ar rezultātu 89:70.
Bronzas godalgas, ar 71:70 uzvarot
komandu «Ozols», izcīnīja «Valauto».

Par 2016. gada Jelgavas
pilsētas atklātā čempionāta uzvarētājiem kļuva
«Ķepu» (melnās formās)
basketbolisti,
finālā uzvarot «Doks»
vienību – 89:70.

svarīgi, lai hokejs tiek spēlēts konkrētā sāksies maija vidū. «Pilsētas atklāto
līmenī, jo spēlētāji ar krietni augstāku čempionātu futbolā 7x7 sāksim 20.
meistarības līmeni hokejā ļoti izceļas. maijā. Tajā dalības maksa tiks noteikŠajā gadījumā būtiski, lai tiktu ievērotas ta tādā pašā apmērā kā telpu futbola
čempionātā – 250 eiro. Šim turnīram
amatieru un entuziastu vēlmes.»
Jāpiebilst, ka dalības maksa ZAHL vēl ir iespēja pieteikties pa e-pastu
čempionātā nav fiksēta, bet gan atkarī- zemgalesfutbols@inbox.lv,» informē
ga no aizvadīto spēļu skaita. «Izmaksas sacensību galvenais tiesnesis Zemgales
par vienu maču komandai ir 110 eiro, reģiona futbola koordinators Vasilijs
kas, salīdzinot ar līdzīgiem amatieru Botošs.
Pilsētas atklātajā telpu futbola
turnīriem, ir konkurētspējīga naudas
summa. Rīgā šīs izmaksas ir apmēram čempionātā piedalījās 12 komandas,
divas reizes lielākas,» informē V.Da- izspēlējot viena apļa turnīru. Par čempioniem sīvā cīņā kļuva «Lokomotīve»,
nenbergs.
Uzvaru regulārajā čempionātā un kas, pateicoties uzvarai savstarpējā
ZAHL kausa izcīņā ieguva hokeja spēlē, pārspēja FC «Bao». Bronzas god
klubs «Iecava», kas 24. aprīlī sērijā līdz algas ieguva FK «87» futbolisti.
divām uzvarām sīvā cīņā pārspēja HK
«Mītava». Pirmajā līgā un Veterānu līgā Volejbolā čempionāts notiek
spēles vēl nav beigušās – tās turpināsies vienu dienu
vismaz līdz maija vidum. Interesanti, Volejbolā čempionāts tika organizēts
ka ZAHL ir tradīcija rīkot Zvaigžņu vienu dienu – 23. aprīlī. Sacensībās
spēli (šogad tā atjaunota pēc desmit piedalījās četras vīriešu un četras
gadu pārtraukuma – red.), kurā pieda- sieviešu komandas. «Jelgavā volejbolā
lās divi spēlētāji no katras komandas. nav tādu tradīciju kā basketbolā vai
Šogad šī spēle norisinājās 23. aprīlī un futbolā, tādēļ interesentu skaits ir
neliels. Šogad sacensībās piedalījās
noslēdzās neizšķirti – 6:6.
Hokejā amatieriem – sava
Jāpiebilst, ka 2016. gada sākumā gados jaunāki volejbolisti, jo veterāniem
Zvaigžņu spēle
Pasta salas slidotavā bija iecere rīkot tieši šajā dienā bija citas sacensības,»
Zemgales Amatieru hokeja līgas Jelgavas čempionātu hokejā, taču norāda sacensību organizators V.Ilmers.
(ZAHL) čempionātā, kas tiek aizvadīts tas neīstenojās, jo to neatļāva laika Par uzvarētājiem vīriešu konkurencē
Jelgavas Ledus hallē, šogad startēja apstākļi.
kļuva Jelgavas novada Sporta centra
10 komandas, kuras pēc viena apļa
komanda, bet otro vietu izcīnīja
turnīra aizvadīšanas tika sadalītas Futbolu spēlē sporta zālē un
Jelgavas tehnikuma volejbolisti. Dāmu
divās līgās: Augstākajā un 1. līgā. Kā ārpus telpām
konkurencē par čempionēm kļuva
Jelgavas pilsētas atklātais telpu fut- «Sesava – 1» sportistes, bet sudrabu
stāsta sacensību organizators Visvaldis
Danenbergs, šogad komandu skaits ir bola čempionāts norisinājās no 2015. izcīnīja Jelgavas novada Sporta centra
mazāks nekā iepriekšējos gados: «Pa- gada 20. decembra līdz 2016. gada dāmas. Jāpiebilst, ka spēles notika līdz
gājušajā gadā piedalījās 14 komandas, 20. martam, savukārt Jelgavas pilsē- diviem uzvarētiem setiem un izcīnītam
no kurām vairākas izvēlējās piedalīties tas atklātais čempionāts futbolā 7x7 21 punktam.
citos amatieru čempionātos. Šobrīd
līdzīgas sacensības tiek organizētas
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
arī Ozolniekos, tādēļ var teikt, ka
Mācies sev izdevīgā laikā un vietā!
konkurence krietni palielinājusies.»
Jāpiebilst, ka atsevišķs turnīrs tiek
Uzņemšana 2016./2017. m.g.
rīkots arī veterānu komandām – tajā
• Uzņemšana no 1. līdz 12. klasei sākas piektdien, 13. maijā, no pulksten 9 līdz 19.
piedalījās septiņas vienības.
• Tev ir iespēja mācīties klātienē, neklātienē, pēc individuāla plāna, arī sestdienās.
Spēles līdzīgi kā visos amatieru čemBezmaksas tālmācība
pionātos norisinājās tikai brīvdienās. Arī
• 20. maijā no pulksten 16 līdz 19 uzzināsi, kā notiek apmācība skolā, ja plāno strādāt
ZAHL čempionāta reglamentā iekļauts
vai dzīvot ārzemēs.
punkts, kas aizliedz komandās pieteikt
• Stundu laikā tavu bērnu pieskatīs auklīte.
profesionālus spēlētājus, kuri spēlē
Skolotāju ielā 8, Jelgavā,
Latvijas Virslīgas čempionātā, 1. līgā vai
tālrunis 63021897, www.jvmv.lv, e-pasts vvsk@izglitiba.jelgava.lv
spēcīgos amatieru turnīros: «Mums ir

Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Kūtsmēslus 2,50 EUR/maiss. Piegāde.
T.24923730.
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868.
Lauku māju. T.25853933.
Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103.
Smilti, melnzemi, granti. T.27650077.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Dažādi
«Ormaņi» Tīreļos piedāvā izjādes ar zirgiem un ponijiem. T.28677844
SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176
Zemes frēzēšana. T.25994203
Skursteņslauķis – krāšņu, sildmūrīšu tīrīšana, mūrēšana, remonts. T.27073304
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Juristu birojs OFERENTS – komersantu,
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls
uz EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo īpašumu; palīdzība tiesvedībā. Pasta 45 – 4,
Jelgava. T.63021005, 29274771.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz noslēgt
līgumu – īre, pirkums; iesniegt tiesā prasību – uzturlīdzekļi; nodibināt uzņēmumu. Raiņa 14. T.29179847
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
IVANS ĻITVINS (1951. g.)
ZOJA KOROĻOVA (1950. g.)
JĀNIS PIROGS (1942. g.)
RAISA SOLUJANOVA (1922. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.34 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2221.sērija.
9.34 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 77.sērija.
10.34 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Inga Lindstrēma. Saldā kaislība». Vācijas melodrāma.
13.04 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 53. un 54.sērija.
16.04 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 76.sērija.
16.59 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2221.sērija.
17.59 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.25 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Dāma. Gleznotāja Džemma Skulme». Dokumentāla filma.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.44 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
8.45 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
9.59 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 51. un 52.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 560.sērija.
11.49 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
11.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.24 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.24 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
13.25 «LBL 5.finālspēle».* «VEF Rīga» – BK «Ventspils». 2012.gads.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 561.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.34 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
18.35 «Latvija izdzied un izdejo Eiropu. Eiropas dienai veltīts koncerts».*
20.15 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 12.sērija.
21.09 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
21.10 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dok.filma. 2.sērija.
22.09 «Eiropas dienai veltīti videostāsti».
22.10 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
23.10 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.50 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums. 3.sērija.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 92.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 32.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
2.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 19.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «X cilvēki. Pirmā klase». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
10.20 «Gatavo 3».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.30 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 174.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 20.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.50 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Latvija – Krievija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 6.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.35 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 10. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2222.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 78.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava». Melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*

13.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.25 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 55. un 56.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 77.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2222.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Dace Matule.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais «Eirovīzijas»
dziesmu konkurss 2016». 1.pusfināls.
0.10 «Nakts ziņas». 0.19 Sporta ziņas. 0.21 Laika ziņas.
0.25 «Mamuts». Zviedrijas, Dānijas un Vācijas drāma. 2009.g.

LTV7
5.00 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene». Dokumentāla filma.
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 53. un 54.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 561.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 12.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «LBL 5.finālspēle».* «VEF Rīga» – BK «Ventspils». 2013.gads.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 562.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri. Maori». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Baleāru salu dārgumi». Dokumentāla filma.
20.10 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 1.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 6.sērija.
0.00 «Krodziņā pie Paula».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 120.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Dzīves vidū». Romantiska drāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 93.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Mīlestība no otrā acu uzmetiena». Melodrāma. 2012.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
1.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 12.sērija.
1.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
2.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 174. un 175.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 5.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 176. un 177.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 21.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 12.sērija.
0.05 «Papucīši». Seriāls. 2. un 3.sērija.
1.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 5.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2223.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 79.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 57. un 58.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 78.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2223.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekvadora».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 55. un 56.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 562.sērija.

TV PROGRAMMA
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 1.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 563.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 2.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
21.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 9.sērija.
22.05 «Melu laboratorija».*
23.05 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
0.00 «100 g kultūras. Personība».*
0.45 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
1.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 121.sērija.
11.45 «Mīlestība no otrā acu uzmetiena». Melodrāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 94.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nika sāpes». Vācijas spraiga sižeta filma. 2016.g.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 3». ASV seriāls. 21.sērija.
1.10 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
1.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 6.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 17.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 178. un 179.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 22.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.50 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Šveice – Latvija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
0.35 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 176. un 177.sērija.
1.25 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2224.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 80.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 59. un 60.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 79.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2224.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Būt latvietim. Zviedrija».
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu
konkurss 2016». 2.pusfināls.
0.15 «Nakts ziņas». 0.24 Sporta ziņas. 0.26 Laika ziņas.
0.30 «Personība. 100 g kultūras».*
1.30 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 57. un 58.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 563.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 9.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 564.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
20.05 «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmie soļi». 2.sērija.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 9.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri. Maori». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 122.sērija.
11.45 «Uta Danella. Mēness atspulgs ezerā». Vācijas drāma. 2004.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g.
22.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4». Realitātes šovs (ar subt.).
0.10 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 17.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
2.55 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 22.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 178. un 179.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 7.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 180. un 181.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 59. un 60.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 8.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.00 «Adrenalīns». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 7.sērija.
1.20 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
2.15 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 13. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 81.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 61. un 62.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 80.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 «Skutelis ir studijā».*
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.40 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
1.40 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 2.sērija.
2.30 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 4.sērija.
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «Ar sapni mugursomā».*
9.15 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
9.25 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 59. un 60.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 564.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* B.Rezņiks.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 565.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
19.40 «Aculiecinieks».*
20.00 «Atkarība no ēdiena». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! «Madama Butterfly»».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Dienu putas». Francijas un Beļģijas drāma (ar subt.). 2013.g.
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmie soļi». 2.sērija.
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.15 «Anekdošu šovs 2».*
3.45 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 123.sērija.
11.45 «Aiz okeāna». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 22.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 96.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 2.sērija.
22.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
1.50 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 182. un 183.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.55 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
16.00 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 1.–3.sērija.
17.30 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 9.sērija.
18.30 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Dānija – Latvija.
22.50 «Starpnieks». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
1.00 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.50 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 1.sērija.
2.15 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 14. maijs
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».*
1.pusfināls.
12.45 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».*
2.pusfināls.
15.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.20 «Būt latvietim. Zviedrija».*
16.00 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.25 «Latvijas kods. Mitrais». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TIEŠRAIDE. «Latvija – turam īkšķus!»
22.00 TIEŠRAIDE. «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu
konkurss 2016». Fināls.
1.40 «Dienu putas». Francijas un Beļģijas drāma. 2013.g.
3.55 «Aculiecinieks».*
4.10 «Septiņi... gadi». Dokumentāla filma.
5.05 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
5.15 «Ciemos». TV spēle.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 7.sērija.
6.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Province».* (ar subt.).
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.50 «Aculiecinieks».*
11.05 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
11.55 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.15 «Anekdošu šovs».*
13.45 «Mani mīļie». Dokumentāla filma.
15.25 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
16.20 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.20 «Atkarība no ēdiena». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.20 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Nemiera gars 5». Dokumentāla filma.
21.00 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.30 «Sirds stīgu spēle».* Koncerts.
2.35 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
4.25 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.59 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 6.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
11.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
11.15 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
14.00 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
14.55 ««Lattelecom» Rīgas maratons 2016. «Rimi» Bērnu diena».
15.10 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 16.sērija. Turpinājums.
15.25 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Mis Slepenā aģente 2: Bruņota un apburoša». Komēdija.
23.25 «Trīs vienā gultā». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
1.15 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris. 1.sērija.
2.45 «Uta Danella. Mēness atspulgs ezerā». Vācijas drāma.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 180. un 181.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.30 «Autoziņas».
11.00 «Atgriezies pie manis». ASV romantiska komēdija. 2000.g.
13.20 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
14.30 «Bagātībā un nabadzībā». ASV komēdija. 1997.g.
16.55 «Kinozvaigzne kazarmās». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
19.00 «TV3 ziņas».

Ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs
19.30 «Trakā Madagaskara». ASV animācijas filma. 2013.g.
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Kazahstāna – Latvija.
22.50 «Doms Hemingvejs». Lielbritānijas kriminālkomēdija. 2013.g.
0.40 «Adrenalīns». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.20 «Bagātībā un nabadzībā». ASV komēdija. 1997.g.
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 15. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Seišelu salu dārgumi». Dok.filma (ar subt.).
12.00 «V.E. kardināla Pietro Parolina, Vatikāna Valsts sekretāra vizītei
veltīts dievkalpojums». Pārraide no Sv. Jēkaba katedrāles.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 4». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Kā uguns un ūdens» Melodrāma.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Vārdi un bildes». Romantiska drāma (ar
subt.).
23.35 «Lielā mūzikas balva 2015».*
2.50 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Raksti»».*
4.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

TV PROGRAMMA

12.20 TV PIRMIZRĀDE. «Par puisi, kurš nezināja baiļu». Pasaku filma.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Rozamunde Pilčere. Pārāk augstu uzlidots». Melodrāma.
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Tās tik ir operas! «Madama Butterfly»». Dok.filmu cikls.
17.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.30 «Futbola algoritms».*
18.00 «Latvijas sporta leģendas».* Jānis Lūsis.
19.00 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 7.sērija.
22.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 7.sērija.
23.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.50 «Ar sapni mugursomā».*
0.35 «Ulda Marhilēviča koncerts «Marhils un draugi»».*
2.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
6.40 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
7.20 «Dzintara dziesmas».
8.20 ««Lattelecom» Rīgas maratons 2016. 42 km un 21 km starts».
8.35 «Karamba!» Humora raidījums.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Nepiegādātās vēstules». Kanādas un ASV seriāls. 1.sērija.
12.20 ««Lattelecom» Rīgas maratons 2016. 10 km starts».
12.35 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 2.sērija.
13.10 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
13.40 ««Lattelecom» Rīgas maratons 2016. 6 km starts».
14.10 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 31.sērija. Turpinājums.
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14.50 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 32. un 33.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««Lattelecom» Rīgas maratons 2016. Dienas kopsavilkums».
19.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Troja». ASV, Maltas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.10 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
1.05 «Mammu, es precos!» Vācijas romantiska komēdija.
2.35 «Aiz okeāna». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
4.05 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 182. un 183.sērija.
6.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.25 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
7.55 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Trakā Madagaskara». ASV animācijas filma. 2013.g.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Mana bērna māte». ASV komēdija. 2008.g.
13.10 «Kinozvaigzne kazarmās». ASV piedzīvojumu filma.
15.15 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.00 «Bibliotekārs 3. Jūdas biķera lāsts». ASV fantāzijas filma.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «X cilvēki. Bijušās nākotnes dienas».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
22.40 «Samainītais». ASV detektīvdrāma. 2008.g.
1.30 «Bibliotekārs 3. Jūdas biķera lāsts». ASV fantāzijas filma.
3.10 «Mana bērna māte». ASV komēdija. 2008.g.

LTV7
5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».

JELGAVAS TEHNIKUMA
absolventu salidojums 14. maijā.
Mīļi gaidīti visi absolventi un kolēģi!
Lūdzam ņemt līdzi fotogrāfijas skolas
virtuālajam muzejam (mūsu lietvede ieskenēs)!
Aicinām pieteikties salidojumam
Jelgavas tehnikuma kancelejā pa tālruni 63025605
(darba dienās no plkst.8.30 līdz 17)
vai e-pastu info@jelgavastehnikums.lv.

JA ESI AKTĪVS, RADOŠS UN TEV
PATĪK IEGŪT JAUNAS ZINĀŠANAS
UN PRASMES, NĀC MĀCĪTIES
JELGAVAS 5. VIDUSSKOLĀ!
Stājoties 7. – 9. klasē, tev ir iespēja izvēlēties
vienu no papildu izglītības programmām:
• BIZNESA PAMATI – tev būs iespēja iepazīties ar biznesa pamatiem, piedalīties biznesa forumos, iesaistīties
uzņēmējdarbībā, kā arī izveidot mācību uzņēmumu u.c.;
• PROGRAMMĒŠANAS PAMATI – tu varēsi iegūt
zināšanas par programmēšanas valodām un to pielietojumu, patstāvīgi izstrādāt datorprogrammu, spēli,
kā arī izveidot un ieprogrammēt mehānisko ierīci u.c.;
• VĀCU/FRANČU VALODA – tev būs iespēja apgūt ne tikai
otro svešvalodu, bet arī iepazīties ar Vācijas/Francijas
kultūru, kā arī piedalīties starptautiskos projektos u.c.;
• ANGĻU VALODA – tu varēsi paplašināt savas zināšanas angļu valodā, kā arī attīstīt saziņas prasmes,
veidojot kontaktus ar ārzemju skolēniem u.c.
Aicinām iepazīties ar praktiskās darbības iespējām
biznesa un programmēšanas pamatos, piedaloties skolas
darbnīcu aktivitātēs 2016. gada 14. maijā plkst.10:
1) robotu konstruēšana un programmēšana;
2) datorspēles projektēšana un izstrāde;
3) biznesa simulācijas spēle.
Pieteikšanās skolas mājas lapā www.5vsk.jelgava.lv,
rakstot pa e-pastu 5vsk@izglitiba.jelgava.lv,
pa tālruni 63026073 līdz 13. maija plkst.14.
Ja vēlies iegūt vispārējo vidējo izglītību, vari
izvēlēties vienu no mācību programmām
(papildu informācija skolas mājas lapā www.5vsk.jelgava.lv):
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma (vairāk matemātikas, fizikas, ķīmijas,
tehniskās grafikas vai programmēšanas);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (ar otro
svešvalodu – vācu valodu).
Mācoties vidusskolā, tev būs iespēja izmantot LLU
mācību resursus (skolai un augstskolai ir sadarbības
līgums), priekšrocības, stājoties IT fakultātē, attīstīt
programmēšanas prasmes, piedalīties tehniskās jaunrades aktivitātēs skolā un ārpus tās.
Mūsu skolā skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas, apmeklējot robotikas, eksperimentālās fizikas, sporta, deju,
franču valodas pulciņu, spēlēt skolas teātrī «Kaija» u.c.
Informāciju par izglītības programmām
un skolas dzīvi var atrast skolas mājas lapā.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!

Aizs

Pat zinâmais ir zinâms
tikai nedaudziem /Aristoteli

Kursu piedâvâju

-Krûmgrieþa un motorzâìa o
Auto/Elektrokrâvçju opera
Minimâlâs higiçnas pras
pârtikas uzòçmumos
UGD 160 un UGD 20 stun
Darba aizsardzîba un dro

@ e-pas
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Pasākumi pilsētā
13. maijā pulksten 19 – teātra «Greizais spogulis» humoristiska šovprogramma.
Piedalās rakstnieks un humorists V.Razumovskis, humoristi M.Cerišenko, A.Morozovs,
M.Smirnovs un M.Vašukovs. Biļešu cena – € 12 – 22 (kultūras namā).
14. maijā – vasaras tūrisma sezonas atklāšana. Pulksten 12 – TDA «Ritums» un
draugu kolektīvu koncerts «Maijas balle» (Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
Pulksten 14 – ekskursijas pa Jelgavu un apkārtni. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
(sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa). Pulksten 14 – «#ContactCatching»
spēle Jelgavā. Pieteikšanās un informācija: contactcatching@gmail.com (sākums no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
14. maijā pulksten 16 – starptautiskais tautas mūzikas festivāls «Apstīgoju zelta
kokli, nodziedāju skaņu dziesmu». Vokāli instrumentālā ansambļa «Zelta stīdziņas» un
M.Bruces dubultalbuma prezentācija. Piedalās ansambļi «Zelta stīdziņas», «Cantata»,
«Teiksma», «Slavjanočka», Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, profesionālais tautas
instrumentu orķestris «Metelitsa» no Sanktpēterburgas un citi. Solistes – M.Bruce
un R.Ziemele, mākslinieciskā vadītāja – B.Deruma, režisors – S.Kalniņš. Biļešu cena –
€ 1 – 2 (kultūras namā).
14. maijā pulksten 17 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības «Mana, tava
Mītava» 4. – 6. klases skolēniem. Pieteikšanās – www.sip.jelgava.lv līdz 10. maijam
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
15. maijā pulksten 13 – Jevgeņijs Petrosjans. Humora vakars «Joks pēc joka». Biļešu
cena – € 17 – 28 (kultūras namā).
15. maijā pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
16. maijā no pulksten 12 līdz 19 un 17. maijā no pulksten 7 līdz 14 – vasaras
nometnes «50 dienās apkārt pasaulei» līgumu slēgšana. Iespēja noslēgt līgumu par
bērnu dalību vasaras nometnē, saņemt informāciju un atbildes uz interesējošiem
jautājumiem. Veidlapas pieejamas arī internetā www.junda.lv (Pasta ielā 32).
19. maijā – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
21. un 22. maijā pulksten 11 – starptautisks zināšanu festivāls «Helsus». Lekcijas,
meistarklases, praktiskas nodarbības, individuālas konsultācijas, fiziskie treniņi, radošās
darbnīcas, koncerti, sadziedāšanās, pirts&SPA, EKO Disko u.c. 21. maijā pulksten 12
Jelgavas pilī – nīderlandiešu kardiologa dr.Pima van Lomela lekcija «Vai nāve pastāv?»,
pētījums par pirmsnāves pieredzi (lekcija angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā).
Biļetes var iegādāties www.ekase.lv (Pasta salā).
21. maijā pulksten 14 – koncerts: JPPI «Kultūra» bērnu vokālajam ansamblim
«Rotiņa» – 20. Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika, koncertmeistars – M.Treijs, kustību
konsultante – R.Joma, vokālais pedagogs – L.Teivāne. Piedalās: P.Eglītis (perkusijas),
A.Bētiņa (flauta), A.Apsīte (kokle) (Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
21. maijā pulksten 14 – konkursa «Jelgavas jauniešu talanti 2016» fināls (deju
centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
21. maijā – Muzeju nakts. Pulksten 19 – Muzeju nakts ieskandināšana «Ienāc, durvis
ir vaļā!». Pulksten 20 – Latvijas Kultūras akadēmijas profesora J.Urtāna priekšlasījums
«Zemgales kultūrvēsturiskās vietas no putna lidojuma». Pulksten 21 – fotoizstādes
«Durvis un mēs paši šaipus un viņpus tām» atklāšana. Pulksten 22 – «Jelgavas durvju
stāsti». Atmiņu stāsti, konkursi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Izstādes
Līdz 31. maijam – foto konkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku darbu
izstāde. Atklāšana – 5. maijā pulksten 17.30 (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 6. maija – Ivandas Spulles-Meieres personālizstāde «Dažādi. Saīsināts. Laiks».
Izstāde apskatāma līdz 31. maijam (kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 6. maija – izstāde «Mākslas dienas 2016». Atklāšana – pulksten 15. Izstāde
būs apskatāma līdz 5. jūnijam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 16. maijam – Mārtiņa Sila un Andža Ūbeļa fotoizstāde «Vēstules no Āfrikas»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 18. maijam – mākslinieces Natālijas Kosinskas ornamentu izstāde «60 krāsu
toņi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 21. maijam – Alda Feldmaņa gleznu un Aijas Feldmanes ziedu (no
japāņu polimērmāla) izstāde «Viss sākas ar mīlestību» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).
Līdz 23. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde «Veltījums
Mākslas dienām». Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 2. stāva
galerijā).
Līdz 27. maijam – Andra Vikaiņa darbu izstāde (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
No 25. maija – Zīmēšanas studijas dalībnieku nobeiguma darbu izstāde. Studijas
vadītājs – Uldis Roga (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 29. maijam – izstāde «Fauna medaļu mākslā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 29. maijam – izstāde «No idejas līdz tērpam», kas veltīta Margas Spertāles
piemiņai (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 31. maijam – Initas Vilks gleznu izstāde «Rožu siena» (Zinātniskās bibliotēkas
izstāžu galerijā).
Līdz 8. jūnijam – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstāde «Atbraukt, iepazīt, iemīlēt!» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Ar džezu – pāri jūrām
 Egija Grošteine

Jelgavas bigbends savu 25
gadu jubileju svinēs, klausītājiem dāvājot koncertu
«Džezs pāri jūrām», kas Jelgavas kultūras namā notiks
12. maijā pulksten 19.
Koncertā būs iespēja dzirdēt pasaules džeza mūzikas elpu, ko bigbenda
skanējumam piešķirs vairāki pasaulē
atzīti mākslinieki. Koncertā kopā ar
Jelgavas bigbendu uzstāsies, piemēram, Rodžers Vuds (ASV), kurš ir
bijis vadošais trompetists prestižos
džeza orķestros un regulāri turpina
uzstāties un veidot ieskaņojumus
kopā ar Glena Millera orķestri, Arturo Rodrigesu, Danu Fornero, Lī
Tornburgu un citiem atzītiem džeza
mūzikas māksliniekiem. Būs iespēja
dzirdēt arī kolorīto džeza dziedātāju
Sesilu Vernī (Vācija), kura ir daudzu
vokālo konkursu uzvarētāja, un viņas

spilgtais džeza vokāls skanējis kopā
ar Freiburgas Filharmonijas orķestri,
pianistu Gotfrīdu Bottgeru, Enriki
Ugarti, Maiklu Abeni un citiem.
Koncertā uzstāsies arī pašmāju džeza
zvaigzne Daumants Kalniņš, kurš
kā džeza mūzikas izpildītājs ir piedalījies vairākos festivālos un plūcis
laurus konkursos, piemēram, pērn
izcīnījis «Grand prix» balvu konkursā
«Riga Jazz Stage 2015», par ko ieguva
arī Lielās mūzikas balvas nomināciju
kategorijā «Par izcilu sniegumu», kā
arī Konstantīns Jemeļjanovs (trompete, ASV/Latvija), kuram ir bijis
tas gods mācīties un strādāt kopā ar
tādām džeza mūzikas slavenībām kā
Arturo Sandovals, Ambross Akinmusirs, Bobs Mintzers un citiem.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs
– Raitis Ašmanis.
Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē un internetā www.
bilesuparadize.lv. Biļešu cena – no 6
līdz 10 eiro.
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9. maijā izzinās Eiropu
 Egija Grošteine

«Tas būs kā ceļojums pa 28
Eiropas valstīm,» Eiropas
dienas svinības Jelgavā, kas
notiks pirmdien, 9. maijā,
raksturo Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija
Milgrāve, atklājot, ka pasākumā iepazīt visas ES valstis
varēs, piedaloties dažādās
pilsētas izglītības un interešu
izglītības iestāžu piedāvātajās
radošajās darbnīcās. Būs arī
koncerti un aktivitātes sportot gribētājiem.
Eiropas diena Uzvaras parkā pulksten
13 tiks atklāta ar Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa un biedrības «Eiropas kustība Latvijā» prezidenta
Andra Gobiņa uzrunu, kā arī kora «Skali» un pūtēju orķestra «Rota» uzstāšanos.
Līdz ar pasākuma atklāšanu starts
tiks dots arī ceļojumam jeb radošajām
darbnīcām. Tajās būs jāveic dažādas
aktivitātes, kas saistītas ar kādu no ES
dalībvalstīm. Piemēram, līdz pulksten
18 varēs apgleznot flīzes, kokā iededzināt Austrijas kartes kontūru, likt valstu
karogu un ģerboņu puzles, uzzināt, kas
ir sengrieķu meandrs, pašiem darināt
dažādu valstu karodziņus, iepazīt valsts
simbolus un kultūru, zīmēt karikatūras,
darināt rozes un neļķes, kā arī piedalīties
viktorīnās, apskatīt Šauļu Mākslas skolas
keramikas darbu izstādi, iet rotaļās un iesaistīties citās aktivitātēs, tādējādi krājot
zīmodziņus un piedaloties loterijā, kurā
varēs saņemt dažādas balvas. Aktivitātes radošajās darbnīcās būs sarūpējusi
Jelgavas Valsts ģimnāzija, 6. vidusskola,
1. internātpamatskola, Vakara (maiņu)
vidusskola, 3. sākumskola, Tehnoloģiju
vidusskola, Amatu vidusskola, bērnu
un jauniešu centrs «Junda», 4. sākumskola, 5. vidusskola, Jelgavas tehni-

Eiropas dienā
Uzvaras parkā
varēs arī salikt
puzles, tā parādot savas zināšanas par Eiropas
valstīm. Foto:
no JV arhīva
kums, Mākslas skola, 2. pamatskola,
4. vidusskola, Spīdolas ģimnāzija, LLU
Informācijas tehnoloģiju fakultāte un
Skolēnu dome.
Pasākumā Eiropu izzināt varēs arī
«Mobilajā zināšanu ekspresī» – ikviens
jaunietis, sākot no 5. klases, un pieaugušais būs aicināts piedalīties visplašākajā
šīgada Eiropas dienas aktivitātē «Eiropas
eksāmens», demonstrējot savas zināšanas par ES aktualitātēm, attīstību,
vēsturi un citiem nozīmīgiem tematiem.
Jāpiebilst, ka Eiropas eksāmenu ikviens
interesents 9. maijā no pulksten 8 līdz
21 varēs kārtot arī tiešsaistē mājas lapā
www.esmaja.lv.
No pulksten 14 līdz 18 Uzvaras parkā
būs iespēja izzināt arī aktīvo Eiropu.
Būs aerobikas paraugdemonstrējumi,
jaunsargu defilē, sporta tūrisma aktivitātes, kā arī latviešu un igauņu rotaļas.
Savukārt no pulksten 13.40 līdz 20
ceļojumā pa mūzikas un deju pasauli
vedīs pilsētas dziedošie un dejojošie

kolektīvi. Uz Eiropas skatuves uzstāsies
«Gliemezītis», «Varavīksne», «Sprīdītis»,
«Gundega», «Ija», «Karameles», «Vēja
zirdziņš», «Smaids», «Lai skan», «Step
By Step», «Varbūt rīt», «Spīgo studija»,
Spīdolas ģimnāzijas dejotāji, Jelgavas
popkoris, «Jundaliņi», «Jundēni», kā arī
BJMK Rokskola.
Jāpiebilst, ka piedāvāto aktivitāšu
klāstā Uzvaras parkā orientēties palīdzēs apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai»
jaunieši.
Līdztekus aktivitātēm Uzvaras parkā
sportot gribētājiem Pasta salā no pulksten 15 būs iespēja piedalīties Eiropas
dienai veltītā sporta pasākumā «Sporta
spēles brīvā dabā». Tajā paredzētas Jelgavas izglītības iestāžu komandu sacensības
3x3 basketbolā, metienu konkursi, skolu
aerobikas konkursa laureātu priekšnesumi un Jelgavas pilsētas 45. skolēnu
spartakiādes uzvarētāju apbalvošana.
Ieeja Eiropas dienas pasākumos ir bez
maksas.

Jelgavā atklās vasaras tūrisma sezonu
 Egija Grošteine

Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa pagalmā 14.
maijā norisināsies Jelgavas,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada vasaras tūrisma
sezonas atklāšanas svētki
«Ceļojums – piedzīvojums
– kustība!». Šogad vasaras
tūrisma sezonas atklāšanas
laikā tiks akcentēts veselīgs
un aktīvs dzīvesveids caur
deju, velobraukšanu, aktīvo
atpūtu, mājražotāju veselīgo
produkciju un aktivitātēm
lauku saimniecībās.
Vasaras tūrisma sezonas pasākums
sāksies pulksten 12 ar tautas deju
ansambļa «Ritums» un viņu draugu
koncertu «Maijas balle» Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā. Koncertā
uzstāsies arī vidējās paaudzes deju kolektīvs «Kvēle» no Liepājas, «Jukums»
no Alūksnes, «Rūdolfs» no Ērgļiem, «Vidums» no Tukuma, «Biguļi» no Bauskas
un «Zalktis» no Rīgas, stāsta Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra sabiedrisko
attiecību speciāliste Liene Strazdiņa.
Viņa arī atklāj, ka koncerta laikā torņa
pagalmā tiks sveikti un sertifikātus
saņems jaunie Jelgavas, Jelgavas un
Ozolnieku novada tūrisma gidi, kuri
šogad pabeiguši gidu kursus Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā.
Pulksten 14 ikviens interesents aicināts piedalīties ekskursijā pa Jelgavu
«Pārlielupe toreiz un tagad». Ekskursijas
laikā tiks apmeklēts Jelgavas dzelzceļa
depo, kur apskatāmas senas tvaika
lokomotīves, RAF mikroautobusu kolekcija, bet Langervaldes mežā varēs
apskatīt labiekārtoto pastaigu taku un
dzirdēt stāstus par kādreiz tik ļoti populāro jelgavnieku atpūtas vietu. Savukārt
ekskursijā pa Jelgavas novadu «Atdzimst
vēsture un atplaukst daba Jelgavas nova-

dā» varēs apmeklēt Elejas muižas parku
un rekonstruēto vēsturisko tējas namiņu,
Lolitas Duges Piparmētru namiņu, lai
nobaudītu aromātisko piparmētru tēju,
un apskatīt ziedošos augļukoku dārzus
zemnieku saimniecībā «Gaidas». Dalība
ekskursijās ir bez maksas, sākums un
noslēgums – pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa. Ekskursijām gan iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Vietu skaits ir
ierobežots, un plānots, ka ekskursijā pa
pilsētu varēs doties 40 interesenti, savukārt ekskursijā pa Jelgavas novadu – 50.
Tūrisma sezonas atklāšanā iecerēts
arī vēl nebijis pasākums – orientēšanās
spēle «#ContactCatching», kurā varēs
ļauties aizraujošam piedzīvojumam,
iepazīstot Jelgavu – tās vietas, uzņēmumus, organizācijas un cilvēkus.
Iegūt sīkāku informāciju un pieteikties
orientēšanās spēlei var mājas lapā
www.contactcatching.com. Aktivitātes
sākums – pulksten 14 pie torņa.
Visas dienas garumā varēs iepazīt arī
vasaras sezonas tūrisma piedāvājumu.
Interesentus ar savu piedāvājumu ie-

pazīstinās ekskluzīvo auto nomas firma
«Monta Limo», kas šajā sezonā piedāvās
apskatīt pilsētas skaistākās vietas,
dodoties izbraukumā ar unikāliem automobiļiem. Savukārt Jelgavas novada
un Ozolnieku novada saimniecībās
norisināsies asociācijas «Lauku ceļotājs»
organizētā akcija «Atvērtās dienas laukos», aicinot ikvienu paviesoties lauku
saimniecībās, iepazīt to piedāvājumu,
nobaudīt lauku labumus vai izmēģināt
kādu jaunu arodu.
Aktīvās atpūtas cienītāji 14. maijā
varēs piedalīties Ozolnieku velotūrē,
kas sāksies pulksten 11 pie Ozolnieku
Sporta centra. Velotūres maršruts vedīs
cauri Jelgavai gar Svētās Trīsvienības
baznīcas torni un noslēgsies ar dažādām
aktivitātēm un velo paraugdemonstrējumiem Sporta centra stadionā
Ozolniekos.
Detalizētu informāciju par vasaras
tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu
14. maijā iespējams uzzināt Jelgavas
reģionālajā Tūrisma centrā, pa tālruni
63005447, e-pastu tic@tornis.jelgava.lv
un mājas lapā www.visit.jelgava.lv.

