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pulksten 19 notiks
Jelgavas kultūras namā.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

«Spīgo» startēs koru Eirovīzijā
 Anastasija Miteniece

«Esam nedaudz pārsteigti, taču ļoti priecīgi – ir liels gods
būt pirmajiem, kas Latviju pārstāvēs starptautiskajā
konkursā «Eirovīzijas Gada koris 2017»,» pēc sestdien
izcīnītās uzvaras nacionālās atlases konkursā «Latvija
dzied» saka Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo» diriģente Līga Celma-Kursiete.
29. aprīlī notika nacionālās atlases konkurss «Latvija dzied!» par
tiesībām pārstāvēt mūsu valsti konkursā «Eirovīzijas Gada koris 2017».
Tajā sacentās seši kori. Jelgavnieki un vēl četri kori uzaicinājumu piedalīties ieguva kā 2013. gada Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku
«Koru karu» laureāti. Žūrijas vērtējumā jelgavnieki ieguva otro vietu
no sešiem dalībniekiem, taču pārliecinoši uzvarēja skatītāju balsojumā.
Diriģente atklāj, ka konkurence bija ļoti spēcīga. Tagad korim priekšā
gatavošanās Eiropas konkursam, kas notiks jūlijā.

Pilsētas augstākos apbalvojumus
pasniegs astoņiem cilvēkiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Pilsētas svētkos Jelgavas augstākos apbalvojumus piešķirs astoņiem
cilvēkiem, nolemts 27.
aprīļa domes sēdē.

Foto: no JV arhīva
 Anastasija Miteniece

pašvaldības iestādes «Kultūra»
kultūras darba speciāliste Loli4. maijā Latvijā atzīta Truksne, aicinot uz svētku
mē Latvijas Republikoncertu «Es tev savu dziesmu
kas neatkarības dekdodu». Uz skatuves varēs relarācijas pasludināšadzēt gan pašmāju korus «Balnas dienu. Jelgavnieki
ti», «Mītava», «Līga», «Tik un
šajā dienā pulksten
tā», «Riti», «Zemgale» un «Re,
10 tradicionāli aicikā», gan deju kolektīvu «Liel
nāti nolikt ziedus pie
upe» un Rīgas deju ansambli
Latvijas pirmā Valsts
«Pērle». Pasākumā uzstāsies
prezidenta Jāņa Čakarī solisti Ance Krauze un
stes pieminekļa, bet
Daumants Kalniņš.
pulksten 17 Pasta
Nostiprinot tradīciju pie
salā sāksies svētku
viena galda aizvadīt svētkus
koncerts «Es tev savu
ģimenes, draugu un kaimiņu
dziesmu dodu».
lokā, 4. maijā Jelgavā būs arī
Baltā galdauta svētki. Tā iedzī«Šogad Pasta salā jelgavnie- votāji ne tikai svin savas valsts
kus vienos dziesma,» atklāj neatkarību, bet arī godina tos,

kuri to palīdzējuši nosargāt.
«Baltā galdauta svētku ideja
nav tikai cienāšanās ar svētku mielastu, sanākot kopā
pie viena galda. Tas ir kopā
būšanas brīdis, kad atcerēties
un runāt par mūsu valsts
vēsturi, spriest par nākotni,»
saka L.Truksne, piebilstot, ka
svētku galvenā ideja ir kopīga
darbošanās – sportošana, mājas sakopšana, dziedāšana vai
dejošana.
Šajā dienā pulksten 13 uz
Baltā galdauta svētkiem aicina
Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Jelgavas Amatu vidusskola un
mākslas studija «Mansards».
Pasākumā bibliotēkas pagalmā
varēs aplūkot mākslas studijas

«Mansards» audzēkņu tēlniecības darbu izstādi «Zelta rokas»
un mākslas darbu izstādi «Jelgavas ainava». Par pasākuma
muzikālo noskaņu rūpēsies
Zane Jančevska un Andris Daņiļenko, kuri viesosies ar koncertprogrammu «Mēs esam te,
Latvija!». Jāpiebilst, ka mākslas
studijas vadītājs Raitis Junkers
pasākumu iemūžinās gleznā.
Tāpat pie balti klāta galda
aicina sēsties Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas kolektīvs. Skolas
pagalmā jau pulksten 11 tiks
klāti galdi – skolas audzēkņi,
kā arī ikviens jelgavnieks aicināts uz svētkiem ierasties ar
savas ģimenes iecienītākajiem
 Anastasija Miteniece
ēdieniem.

Svinēsim Eiropas dienu

Pašvaldība atbalstīs daudzdzīvokļu māju siltināšanu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
siltināšanu, 27. aprīļa Jelgavas domes sēdē apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās». Tie
nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās tehniskās
dokumentācijas izstrādei, kā arī līdzfinansējuma
apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
Līdzfinansējumu paredzēts
piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās

apsekošanas atzinuma sagatavošanai, energosertifikāta un tā
pārskatu sagatavošanai; būvprojekta vai apliecinājuma kartes,

vai ēkas fasādes apliecinājuma
kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējuma
apmērs – līdz 50 procentiem no
kopējām šo darbību izmaksām,
bet ne vairāk kā 3000 eiro vienai
daudzdzīvokļu mājai. «Nereti
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
neuzsāk ēkas siltināšanu, jo
nav finansējuma projektēšanas
darbiem. Šī programma būs kā
motivācija tomēr izlemt par labu
mājas renovācijai, uzlabojot gan
savu dzīves kvalitāti, gan mājas
tehnisko stāvokli un kalpošanas
mūžu,» norāda Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne.

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

Augstāko pilsētas apbalvojumu «Goda zīme» piešķirs trīs
personām. To saņems Vija Zelmene, latviešu valodas un kultūras
vēstures pedagoģe, režisore un
Jelgavas Latviešu biedrības biedre,
par nopelniem un mūža ieguldījumu jaunatnes kultūrizglītībā
un sabiedriskajā darbā Jelgavā;
Ērika Zommere, bijusī Jelgavas
2. bērnudārza vadītāja, Jelgavas
Sākumskolas direktore un Saeimas deputāte, par ieguldījumu un
nesavtīgu darbu Jelgavas izglītības
sistēmā un Skaidrīte Ādamsone, Jelgavas slimnīcas Iekšķīgo
slimību nodaļas ārste interniste,
par mūža ieguldījumu iedzīvotāju
veselības aprūpē.
Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu «Goda raksts» pasniegs
Agitai Jirgenai, majorei, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Kriminālpolicijas biroja Sevišķi
smagu un sērijveida noziegumu

apkarošanas nodaļas vecākajai
inspektorei, par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un
ieguldījumu iedzīvotāju drošībā;
Ainai Lučinai, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas medmāsai, par augstu profesionālo meistarību un
ieguldījumu skolēnu veselības aizsardzībā, veselīga dzīvesveida veicināšanā un izglītošanā; Ivaram
Klaperam, Tautas gleznošanas
studijas vadītājam, gleznotājam,
par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu sabiedrības
mākslas izpratnes un māksliniecisko prasmju veidošanā, pilsētas
kultūras dzīves bagātināšanā;
Natālijai Dimantei, VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» Stacionāra
nodaļas vadītājai, par ieguldījumu iedzīvotāju garīgās veselības
aprūpē; Artai Nordmanei, SIA
«NP Jelgavas biznesa parks» un
SIA «Nordic Industrial Park»
vadītājai, valdes loceklei, par
ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībā, jaunu darbavietu radīšanu un atbalstu sabiedriskajām
aktivitātēm.
Pilsētas augstākos apbalvojumus pasniegs 25. maijā – domes
priekšsēdētāja rīkotajā svinīgajā
pieņemšanā Pilsētas svētku laikā.

2017. gada Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžetā siltināšanas
programmai ieplānoti 15 000
eiro. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanu tiks publicēts
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
pēc saistošo noteikumu stāšanās
spēkā.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem līdzfinansējums var
tikt piešķirts, ja daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība
ir pieņēmusi lēmumu par mājas
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu un
daudzdzīvokļu mājā ir vismaz
pieci dzīvokļa īpašumi.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«Šogad dosimies izzināt, pētīt un eksperimentēt,» tā 9. maija
Eiropas dienas svinības raksturo Izglītības
pārvaldes vadītājas
vietniece Tija Milgrāve, atklājot, ka otrdien
Uzvaras parkā un Pasta
salā norisināsies virkne
radošu, erudīcijas un
sporta pasākumu.
Eiropas dienas svinības otrdien, 9. maijā, Uzvaras parkā
sāksies pulksten 13 – tās atklās
pūtēju orķestris «Rota» un kori
«Spīgmeitiņas» un «Spīguņi».
Savukārt no pulksten 13.30 līdz
18 Uzvaras parkā būs arī Jelgavas izglītības iestāžu sarūpētās

aktivitātes. Tematiskos erudīcijas konkursos apmeklētāji varēs
spēlēt šahu un pārbaudīt zināšanas par ES, savukārt radošajās
darbnīcās – celt koka torņus, no
makaroniem būvēt tiltus, apgūt
origami mākslu, zīmēt smiltīs
un iesaistīties fizikas un ķīmijas
eksperimentos. Tehnisko zinātņu
cienītāji varēs konstruēt robotus,
izgatavot elektromagnētus un
piedalīties auto un būvdarbu
darbnīcās. Piedaloties aktivitātēs
un krājot zīmodziņus, būs iespēja
iegūt dažādas balvas – izloze notiks
pulksten 18.30. No pulksten 14
līdz 20 Uzvaras parkā būs Eiropas
skatuve – ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies Jelgavas skolēni.
Savukārt no pulksten 14 Pasta
salā skolēniem notiks sporta aktivitātes – komandu sacensības 3x3
basketbolā un pludmales volejbolā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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200 Zemgales uzņēmumi vienuviet
Nedēļas nogalē divas dienas Zemgales Olimpiskajā centrā
ap 200 uzņēmumu savu ražoto produkciju un piedāvātos
pakalpojumus prezentēja Zemgales Uzņēmēju dienās.
Atklāšanā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis uzsvēra, ka šie
ir svētki, kad uzņēmēji var parādīt sava darba augļus jeb
«ko ražojam un piedāvājam saviem pircējiem». Tradicionāli Uzņēmēju dienas Jelgavā rīkoja Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociāciju un Jelgavas pašvaldību. «Jelgavas
Vēstnesis» savus lasītājus iepazīstina ar jaunāko no mūsu
pašu uzņēmēju piedāvājuma.

Šogad izstādē zem vienota nosaukuma «Zemgales koka parks»
apvienojās vairāki Jelgavas un apkārtnes kokapstrādes uzņēmumi
– sākot ar tādiem lieliem uzņēmumiem kā «Cross Timber Systems»
un SIA «Zemgales tehnoloģiskais centrs», kuru specifika ir koka
māju būvniecība, līdz maziem un jauniem uzņēmumiem, piemēram,
«Ervimar», «Eco Pack». «Pagājušajā gadā izstādē piedalījāmies pirmo
reizi – dalījām savus bukletiņus, bet ātri vien sapratām, ka tas nestrādā, tāpēc šoreiz esam izstādē jau ar savu ražoto produkciju – finiera
mēbelēm. Cilvēkiem tomēr labāk patīk aptaustīt, sajust klātienē.
Šoreiz atvedām līdzi kumodi un plauktu skapi, lai cilvēkiem būtu
lielāks priekšstats, ko mēs spējam,» saka kokapstrādes uzņēmuma
«Ervimar» valdes loceklis Ervins Kovaļevskis.
To, ka kocinieki Jelgavā ir vienoti, apliecina arī «Cross Timber Systems» un «Zemgales tehnoloģiskais centrs», kuri sevi par konkurentiem nesauc: «Esam sadarbības partneri.» Piemēram, «Zemgales
tehnoloģiskais centrs» labprāt pasūtītājam ieteiks «Cross Timber
Systems» materiālu – krustāmlīmēto koku. Arī «Ervimar» labprāt
brīdī, kad «Eco Pack» pārstāvji ir aizņemti citos darbos, pastāsta par
«Tikai retais zina, ka tepat Jelgavā var nopirkt košumkrūmu stādus.
viņu produktu – gaismas galdu «Kate», kas īpaši radīts bērniem.
Pilsētnieki joprojām brauc uz attālākām vietām, bet mēs tepat,
Jelgavas kokaudzētavā, piedāvājam pašu audzētu produkciju –
«Mītavas roboti» uz
nekas nav importēts. Starp citu, pēdējā laikā topa prece ir zemas
izstādi bija atveduši
priedītes – augstumā līdz 40 centimetriem,» stāsta «Latvijas valsts
robota prototipu, kas
mežu» Jelgavas kokaudzētavas pārstāve Solveiga Rasnača.
jau drīzumā būs labs
palīgs kādā zemnieku
saimniecībā zemeņu
novākšanas laikā. «Tas
ir speciāli pēc izmēriem
izstrādāts konkrētai
saimniecībai, lai lasītājiem atvieglotu darbu –
proti, robots tiem sekos
un pārvietos pielasītās
kastes. Tā celtspēja ir ap
200 kilogramu,» stāsta
uzņēmuma valdes loceklis Aldis Pecka, piebilstot,
ka šāda prototipa pašizmaksa ir ap 3000 eiro.
Izstādē sevi prezentēja arī Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs (POIC) – iestādes stendā varēja ne tikai
«Lūk, šis ir mate- izmantot pilsētas interaktīvo karti un sniegt savus ierosināriāls, ko izmanto jumus pilsētas dzīves uzlabošanai, bet arī sajusties kā centra
automobiļu sē- dispečers. Proti, izstādē bija uzstādīta tāda pati kamera, kādekļu pildīšanai, das darbojas pilsētas ielās, un ikviens uz ekrāna varēja vērot
un tas ir iegūts no kameras fiksēto. «Vienlaikus mēs izveidojām programmu,
mūsu pārstrādā- kas ļāva uzskaitīt ikvienu cilvēku, kurš divu dienu laikā aptajām plastmasas meklēja šo pasākumu. Pēc līdzīga principa notiek satiksmes
pudelēm. Cilvēki plūsmas uzskaite pilsētas ielās ikdienā,» stāsta POIC vadītājs
reizēm neaizdo- Gints Reinsons.
mājas, kā vēl var
Uzņēmuma «Austras raksti» fiizmantot izlienanšu vadītājs Edgars Mālkalns
toto plastmasas
stāsta, ka rada autentiskus
iepakojumu. Mēs
latviešu tautastērpus. «Esam
pārstrādājam ne tikai pudeles, bet arī to korķīšus un pat etiķetes,
salīdzinoši jauns uzņēmums –
un katrs veido savu izejmateriālu, lai taptu jauns produkts, – tieši
darbu sākām 2015. gadā, un
atkritumu šķirošanas nozīmīgumu gribam vēlreiz uzsvērt,» saka
jelgavnieki pagaidām par mums
«Eco Baltia» grupas, kurā ietilpst arī Jelgavas uzņēmums «PET
var uzzināt sociālajos tīklos vai
Baltija», personāla vadītāja Jolanta Jansone. Izstādē bija pārstāvēti
dažādos tirdziņos. Patiesībā
tādi lielie Jelgavas uzņēmumi kā «Evopipes», «Fortum», «Universāls
mēs esam gatavi radīt autenLTD», «PET Baltija» un citi.
tisku jebkura novada latviešu
tautastērpu – viss atkarīgs no
pasūtītāja vēlmēm,» saka E.Mālkalns. Viņš atklāj, ka tautastērpa
izmaksas gan nav mazas – tās var būt no 500 līdz 1000 eiro. «Viss
atkarīgs no tērpa greznuma: kādam tās ir dārgas rotas, bet citam
– smalki izšuvumi, kas būtiski paaugstina tautastērpa izmaksas.»
Izstādē uzņēmums arī iepazinies ar potenciālajiem klientiem. «Jau
jūtam, ka pasūtījumu ir vairāk nekā mūsu darbaroku, tāpēc esam
gatavi sadarbībai ar izšuvējiem, audējiem, šuvējām.»

Izstādē plaši pārstāvētas bija arī
izglītības iestādes. Piemēram,
Amatu vidusskola un Jelgavas
tehnikums ne tikai reklamēja
specialitātes, ko var apgūt katrā
no profesionālajām skolām,
bet arī aktīvi sevi prezentēja. Tā
Jelgavas tehnikuma pasniedzēji
radījuši pirmo koka velosipēdu
pieaugušajiem. «90 kilogramus
smags cilvēks ar to droši var
braukt,» saka Jelgavas tehnikuma
direktores vietnieks Uldis Sokolovs, piebilstot, ka iepriekš šādi
velosipēdi nav manīti ne Latvijā, ne Baltijā. «Ar kaut ko jau cilvēku
uzmanība jāpiesaista. Šis ir pirmais, bet taps vēl – šobrīd jau koka
velosipēdus rada arī mūsu audzēkņi, un plašāku publiku ar tiem
mēģināsim pārsteigt Jelgavas pilsētas svētku gājiena laikā,» atklāj
U.Sokolovs. Savukārt Amatu vidusskola abas dienas piedāvāja
modes skati, turpat tapa frizūras un grims, bet topošie konditori
un pavāri izstādes āra zonā apmeklētājiem piedāvāja degustēt pašu
ceptas pankūkas, burgerus un maizītes.

Skolēnu mācību firmu tirdziņā koka atslēgas piekariņus ar
latvju zīmēm tirgoja
Erlands un Mikus
no Spīdolas ģimnāzijas. «Papildināt
kabatasnaudu jau
sanāk,» saka puiši.
Arī 6. vidusskolas
mācību uzņēmuma,
kas ražo eko apavu
krēmu, pārstāvis Daniils Stūris atzīst, ka viņa produkciju pircēji
novērtē. «Dabīgs vasks un eko olīveļļa – proporcijas gan neatklāšu,
tas ir biznesa noslēpums,» saka Daniils. Jelgavā viņš savu produktu
tirgoja par 2,90 eiro, taču rīdzinieki kādā tirdziņā pie «Dominas» to
labprāt pirkuši pat par četriem eiro. «Toreiz notirgojām kādus 20
apavu krēmus. Neslikti!» atzīst Daniils.
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Austris Auziņš
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Pašvaldība atbalstīs
daudzdzīvokļu māju siltināšanu
No 1.lpp.

Tāpat daudzdzīvokļu mājā
esošo nedzīvojamo telpu platība
nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kopējās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas platības.
Līdzfinansējums var tikt piešķirts, ja daudzdzīvokļu mājā
vienam dzīvokļa īpašniekam
pieder ne vairāk kā 20 procenti
no kopējā dzīvokļu īpašumu
skaita (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai
piederošajiem dzīvokļiem); uz
pieteikuma iesniegšanas dienu
spēkā esošajā būvatļaujā vai
apliecinājuma kartē, vai ēkas
fasādes apliecinājuma kartē
ir Jelgavas Būvvaldes atzīme
par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (atzīme izdarīta ne agrāk kā divus gadus
pirms pieteikuma iesniegšanas
dienas); daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par
pārvaldīšanas izdevumiem un
saņemtajiem pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu, ir mazāks par 10
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Apstiprina Jelgavas
pilsētas lielo ģerboni

procentiem no šo izdevumu un
pakalpojumu rēķinu summas
pēdējā gada laikā. Ar pārējiem
līdzfinansējuma nosacījumiem
var iepazīties saistošajos noteikumos.
Jāatgādina, ka šobrīd Latvijā darbojas ES līdzfinansētā
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programma, ko administrē
attīstības finanšu institūcija
«Altum». «Manuprāt, Jelgavas pašvaldības iniciatīva par
līdzfinansējuma piešķiršanu
tehnisko dokumentu izstrādei
veicinās daudzdzīvokļu ēku
siltināšanas procesu, jo īpaši
tāpēc, ka Eiropas atbalsta
programma darbosies tikai
līdz 2020. gadam,» vērtē SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» valdes loceklis Juris
Vidžis. Viņš norāda, ka šobrīd
vēlmi startēt siltināšanas pro  Anastasija Miteniece
grammā izteikušas vairāk nekā
desmit māju, bet iesniegti četri
27. aprīlī Rīgas pilī
pieteikumi. Viens no tiem jau
Jelgavai svinīgi paapstiprināts.
sniegts Valsts heral-

Maija stafetēs Jelgavas
ielās sacenšas 41
komanda

Foto: Austris Auziņš
1. maijā Jelgavas ielās notika tradicionālie stafešu skrējieni. Šogad jaunākajā vecuma grupā (4. – 5. klases) uzvarēja Jelgavas
4. sākumskolas komanda, 6. – 7. klašu grupā meiteņu konkurencē ātrākās bija Jelgavas 4. sākumskolas skrējējas, bet zēnu
konkurencē – Jelgavas 6. vidusskolas puiši. 8. – 9. klašu grupā
gan meitenēm, gan zēniem ātrākie skolēni bija no Jelgavas 5.
vidusskolas, savukārt vidusskolu grupā jaunietēm ātrākās bija
Jelgavas Valsts ģimnāzijas skrējējas, bet jauniešiem – Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas sportisti. Vispārējā grupā uzvarēja komanda
«Jelgava var!».
Jāpiebilst, ka 1. maija rīts skrējējus tiešām lutināja, jo spīdēja
saule. Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Andis Anškins
neslēpj, ka nav nemaz tik viegli skolēnus motivēt piedalīties šajās
sacensībās, jo 1. maijs ir brīvdiena. Pirms skrējiena draudzīgi savā
starpā tērzēja Jelgavas 2. pamatskolas 9.a klases skolnieks Marks
Masalovs un Andris Buske no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
– abi puiši bija pārliecināti par savām spējām, jo skrien regulāri.
«Vajadzētu būt labi! Maija stafetēs piedalos regulāri – pat neatceros, kurš gads kā dalībniekam man šis ir,» tā M.Masalovs.
Kopumā stafetēs šogad piedalījās 41 komanda, kas medaļu
komplektus sadalīja astoņās vecuma grupās.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Zemgales INFO» (reģ.Nr.LV90002314238)
(laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»)

piedāvā līgumdarbu

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

www.jelgavasvestnesis.lv
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dikas komisijas apstiprināts un Valsts
prezidenta Raimonda
Vējoņa parakstīts pilsētas lielais ģerbonis. Pretendēt uz otro
lielo ģerboni Latvijā
līdzās galvaspilsētai
Jelgavas pilsēta varējusi, pateicoties savai
vēsturiskajai lomai
Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā.
Ģerboņa svētkos apstiprinātos ģerboņus
saņēma arī septiņi pagasti un divi novadi.

«Katra pašvaldība vēlas
atstāt savu identitātes zīmi
valsts vēsturē, savukārt ģerbonis ir tā identitātes zīme,
kas parāda katras ģeogrāfiskās
vietas īpatnības, raksturu un
dzīvotspēju. Caur šo zīmi katra
vieta stāsta un iepazīstina ar
sevi,» atzīst Valsts prezidents
R.Vējonis, piebilstot, ka Jelga-

Foto: Austris Auziņš
vai šie ir īpaši nozīmīgi svētki,
jo tā kā otrā valstī ieguvusi
pilsētas lielo ģerboni. Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš uzsver, ka gadu
gaitā Jelgava gan postīta, gan
mīlēta un, saņemot lielo ģerboni, pilsētā atgriežas vēsturiskais taisnīgums. «Lielais
ģerbonis atzīmē mūsu vēlmi
būt stipriem, gudriem un prasmīgiem. Tas mūs vieno un ar
visu atbildību liek mīlēt savu
Zemgali, Kurzemi un Latviju,»
tā A.Rāviņš.
Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis
Šēnbergs sarunā ar «Jelgavas
Vēstnesi» uzsver, ka šis bijis nozīmīgs moments arī Heraldikas
komisijas vēsturē. «Jāatzīst, ka
vēsturiska pamata, kā tas ir
Jelgavas gadījumā, lai arī citām
pilsētām taptu lielie ģerboņi,
nav tik bieži. Arī šī ģerboņa
atjaunošanas laiks nav bijis
vienkāršs – bija dažādas idejas
un risinājumi, bet domāju,
ka kopā mēs nonācām pie
rezultāta, kas apmierina gan
jelgavniekus, gan Heraldikas
komisiju. Tagad, kad pilsētai ir
arī lielais ģerbonis, gribu novē-

lēt, lai tas iedzīvojas Jelgavā,»
tā L.Šēnbergs.
«Jelgava piedzīvojusi ziedu laikus gan Kurzemes un
Zemgales hercogistes godā,
gan bijusi Kurzemes guberņas
galvaspilsēta. Tā atradās uz
svarīga ceļa, kas savienoja
Kēnigsbergu, Rīgu un Sanktpēterburgu. Jelgava bija tilts starp
Rietumiem un Austrumiem,
starp Krievijas un Vācijas zinātnes centriem,» Jelgavas pilsētas
priekšnesumā Svētku zālē lielā
ģerboņa apliecinājuma dokumentu nodošanas brīdī norādīja
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris. Aktieri pasākuma viesus ar
pilsētu un tās vēsturi iepazīstināja caur muzikālu uzvedumu
jeb trīs dziesmām no pazīstamā
mūzikla «Tobago». «Vēstījām
un atgādinājām mūsu pilsētas
stāstu par to, kāda Jelgava bija
hercoga Jēkaba laikā un kāda
tā ir šobrīd. Mēs varam lepoties
ar savas pilsētas ievērojamo
vēsturi,» norāda Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra režisore
Dace Vilne.
Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa skices autori
ir Ilze Lībiete un Juris Ivanovs.

Sāk patrulēt ūdenspolicija
 Ilze Knusle-Jankevica

No maija Lielupē un
Driksā patrulēt sāk
ūdenspolicija. Tās
galvenie uzdevumi ir
uzraudzīt kuģošanas
līdzekļu satiksmi un
makšķerniekus.
Ūdenspolicijas pienākumus
veic Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas darbinieki.
Pagājušajā gadā atpūtas kuģi
un citi peldlīdzekļi pārbaudīti
243 reizes, kas ir par trešdaļu
mazāk nekā 2015. gadā. Par
atpūtas kuģu satiksmes pārkāpumiem iekšējos ūdeņos pērn
sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli. Kā
norāda Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce, konstatētie
pārkāpumi saistīti ar nepietiekamu aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem. Par šādiem
pārkāpumiem pērn izteikti arī
22 mutiski aizrādījumi. Pagājušajā gadā pārbaudīti arī 37
makšķernieki, bet pārkāpumi
netika konstatēti.
Jāpiebilst, ka Pašvaldības
policija nodrošina arī glābēju dežūras oficiālajās pilsētas pludmalēs – Lielupes labā
krasta pludmalē un Pasta salā
– peldsezonas laikā. Tā sāk-
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sies 15. maijā un ilgs līdz 15.
septembrim. Glābēji uzraugāmajā teritorijā rūpējas par
atpūtnieku drošību katru dienu
no pulksten 10 līdz 22. Inspektori glābēji seko, lai kāds neapdraudētu savu vai citu cilvēku
dzīvību un veselību, piemēram,
neietu peldēt neatļautās vietās,
nebrauktu ar ūdenstransportu
tuvu vietai, kur cilvēki peldas,
nelēktu no laipas. Nepieciešamības gadījumā inspektori
glābēji sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, piemēram,
veic mākslīgo elpināšanu un
sirds masāžu, apkopj brūces un
rūpējas, lai negadījuma vietā
ierastos mediķi. Tāpat viņi
gādā par sabiedriskās kārtības
ievērošanu pludmalēs un piedalās dažādos pasākumos, lai
iespējamos nelaimes gadījumos

varētu operatīvi steigties palīgā,
piemēram, ātrumlaivu sacensību, jahtu regašu un Piena paku
laivu regates laikā.
Jelgavas pludmalēs 2016.
gadā izteikti 332 mutiski aizrādījumi, kas ir par 10 procentiem
mazāk nekā 2015. gadā. Biežāk
konstatētie pārkāpumi Jelgavas pludmalēs 2016. gadā bija
alkoholisko dzērienu lietošana
un smēķēšana neatļautā vietā
– 120 mutiski aizrādījumi (no
tiem 65 par smēķēšanu, bet 55
par alkoholisko dzērienu lietošanu). Par peldēšanu aiz bojām
vai lēkšanu no laipas izteikti
103 mutiski aizrādījumi, 65 –
par braukšanu ar velosipēdu
pludmales teritorijā, 40 – par
suņu ievešanu pludmales teritorijā. 2016. gadā medicīniskā
palīdzība sniegta 45 gadījumos.
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Īsi
 No maija Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
strādā pēc vasaras darba laika,
turklāt arī maija brīvdienās, 4.
un 5. maijā, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis būs
atvērts apmeklētājiem. Turpmāk
līdz 30. septembrim Jelgavas
Tūrisma informācijas centrs (atrodas torņa 1. stāvā) darba dienās
atvērts no pulksten 9 līdz 22,
sestdienās no pulksten 10 līdz 22,
savukārt svētdienās no pulksten
10 līdz 18. Šajā laikā ikviens interesents var saņemt informāciju
par tūrisma un atpūtas iespējām
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā
un Ozolnieku novadā. Tūrisma
informācijas centrā ir pieejama interaktīva Jelgavas pilsētas un apkārtnes karte, un tajā piecās valodās ir iespējams atrast informāciju
par tūrisma objektiem Jelgavas
pusē, kā arī nosūtīt elektronisku
pastkarti ar sveicienu no Jelgavas
saviem draugiem. Apmeklētājiem
pieejami arī informatīvie tūrisma
materiāli – kartes, bukleti, ceļveži
– par Jelgavu, Zemgali un Latviju.
Vasaras sezonā darba laiks ir
pagarināts arī Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornim, turklāt vēstures ekspozīcijas, skatu
laukums un izstāžu zāle strādās
visas septiņas dienas nedēļā.
 Mainīta satiksmes organizācija autostāvvietai pie ēkas
Rīgas ielā 1 un 1A (stāvlaukums
no Kalnciema ceļa puses), blakus SIA «Picu darbnīca». Tur uzstādītas ceļa zīmes, kas ierobežo
transportlīdzekļu stāvēšanas laiku
līdz divām stundām. Horizontālais
marķējumu tiks uzklāts līdz jūnijam, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».
 Šopavasar Jelgavas pilsētas
ielu apstādījumos un parkos
iestādīti 44 dažādu šķirņu koki.
Visvairāk koku – 28 – iestādīts
Aviācijas ielā. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis Mārtiņš
Krūmiņš skaidro, ka dažās vietās
aizvietoti koki, kas gājuši bojā,
piemēram, Jāņa Čakstes bulvārī,
kur iestādīti divi nokarenie zeltzaru vītoli, un Dobeles šosejā. Citās
vietās koki stādīti, lai veidotos
simetriskas koku grupas – piemēram, Pilssalas ielas stāvlaukuma
skvērā pie baltās vāzes iestādīta
viena sudrabkļava, bet Rūpniecības un Tērvetes ielas krustojumā
esošajā piemiņas vietā būs par
vienu piramidālo ozolu vairāk.
Pa vienam jaunam kokam ir arī
Alunāna un Stacijas parkā. Tāpat
28 koki – Holandes liepas, kas ir
izturīgi un pilsētas apstādījumiem
piemēroti koki – iestādīti Aviācijas
ielā pirms Loka maģistrāles. Jauni
koki (Pensilvānijas oši) ir arī Pasta
ielas posmā no Sudrabu Edžus
ielas līdz Jāņa ielai, kā arī Brīvības
bulvāra posmā no Rīgas ielas līdz
Garozas ielai, Mātera ielā, Svētes
ielā (baltās robīnijas).
 Jelgavas Valsts ģimnāzija
noslēgusi sadarbības līgumu ar
LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultāti (ITF). Sadarbības līgums
paredz, ka ITF un Jelgavas Valsts
ģimnāzija sadarbosies, lai paaugstinātu mācībspēku un skolēnu IT
zināšanu līmeni, kā arī motivētu
skolēnus studēt IT un kļūt par nozares profesionāļiem. Skolēniem
tiks piedāvāta iespēja iesaistīties
bezmaksas ITF vadītajā Programmēšanas skolā, kā arī fakultātes
mācībspēki sniegs atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē un piedāvās lekcijas
gan skolas mācībspēkiem, gan
skolēniem. Jāpiebilst, ka šobrīd
Latvijā vispieprasītākā profesija ir
programmētājs, kuru var studēt
arī LLU ITF studiju programmā
«Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai».
 7. maijā pulksten 13 kultūras
namā «Rota» notiks klubiņa
«Sendienas» biedru saiets,
informē Jelgavas Latviešu biedrības valdes loceklis un klubiņa
«Sendienas» vadītājs Vilis Azevičs.
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2017. GADA 23. MARTA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.17-8
«JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu
I VISPĀRĪGAIS JAUTĀJUMS
1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas simboliku, tās lietošanas kārtību, kā arī
saskaņojuma vai lēmuma par atļauju tās lietošanai saņemšanas kārtību.
II JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA
2. Jelgavas pilsētas simbolika ir Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis, Jelgavas pilsētas ģerbonis,
Jelgavas pilsētas karogs, Jelgavas pilsētas logotips, Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips,
Jelgavas pilsētas sauklis, Jelgavas pilsētas saukļa logotips un Jelgavas pilsētas reklāmkarogs.
3. Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa apraksts:
3.1. Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis (1. pielikums) ir purpura laukā aļņa galva dabiskā krāsā,
uz kakla valsts mazais ģerbonis (bez zvaigznēm). Uz masīvas pelēkas pamatnes divi vairoga
turētāji – sudraba lauvas ar atpakaļpagrieztu galvu, sarkanu mēli un zelta kroni;
3.2. Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis var tikt attēlots kontūrzīmējumā un kongrīvā.
4. Jelgavas pilsētas ģerboņa apraksts:
4.1. Jelgavas pilsētas ģerbonis (2. pielikums) ir aļņa galvas siluets profilā ar skatu uz kreiso pusi,
kas attēlots uz vairoga, kura augšējā mala ir horizontāla, bet apakšējā mala noapaļota. Aļņa
galva ir dabiskā krāsā purpura laukā, uz kakla alnim ir valsts mazais ģerbonis bez zvaigznēm;
4.2. Jelgavas pilsētas ģerbonis var tikt attēlots kontūrzīmējumā un kongrīvā.
5. Jelgavas pilsētas karoga apraksts:
5.1. Jelgavas pilsētas karogs (3. pielikums) ir taisnstūra audums ar divām horizontālām joslām: augšējā josla ir tumši zilā krāsā un apakšējā josla purpura krāsā. Karoga centrā atrodas
Jelgavas pilsētas ģerbonis;
5.2. karogs ir abpusējs, tā platuma un garuma attiecības ir 1:2. Karoga joslu attiecības ir 1:1.
Karoga centrā atrodas Jelgavas pilsētas ģerbonis, tā attiecība pret karoga platumu ir 1:2:1.
6. Jelgavas pilsētas logotipa apraksts:
6.1. Jelgavas pilsētas logotips (4. pielikums) ir stilizēts Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa
galvas kontūrzīmējums un uzraksts «Jelgava»;
6.2. logotipā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums attēlojams sarkanā krāsā un uzraksts
«Jelgava» – zilā krāsā. Stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts «Jelgava» var tikt
attēlots zelta vai sudraba krāsā.
7. Jelgavas pilsētas interneta portāla logotipa apraksts:
7.1. Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips (5. pielikums) ir stilizētās Jelgavas pilsētas
ģerbonī attēlotās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts «Jelgava.lv»;
7.2. logotipā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksta daļa «Jelgava» attēlojami zilā
krāsā un uzraksta daļa «.lv» – sarkanā krāsā.
8. Jelgavas pilsētas saukļa apraksts:
8.1. Jelgavas pilsētas sauklis ir «Jelgava pilsēta izaugsmei!»;
8.2. Jelgavas pilsētas sauklis krievu valodā ir «Елгава город развития!»;
8.3. Jelgavas pilsētas sauklis angļu valodā ir «Jelgava city for development!».
9. Jelgavas pilsētas saukļa logotipa apraksts:
9.1. Jelgavas pilsētas saukļa logotips (6. pielikums) ir stilizētās Jelgavas pilsētas ģerbonī

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8 «Jelgavas pilsētas simbolika»
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 7. punktu un
43. panta trešo daļu. Saistošajos noteikumos noteikta
Jelgavas pilsētas simbolika, tās lietošanas kārtība, kā
arī saskaņojuma vai lēmuma par atļauju tās lietošanai
saņemšanas kārtība.
Jelgavas pilsētas simbolika ir papildināta ar Jelgavas
pilsētas lielo ģerboni un Jelgavas pilsētas reklāmkarogu, kā arī veiktas izmaiņas kārtībā, kādā saskaņojama
vai saņemama atļauja Jelgavas pilsētas simbolikas
lietošanai, līdz ar to nepieciešama jaunu saistošo
noteikumu izdošana.
Saistošie noteikumi paredz, ka Jelgavas pilsētas
simboliku, izņemot Jelgavas pilsētas lielo ģerboni,
komerciāliem mērķiem atļauts lietot, ja ir pieņemts
attiecīgs Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas lēmums un ir nomaksāta Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva saskaņā ar attiecīgiem Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada 28.
decembra saistošo noteikumu Nr.185 «Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības nodevām» (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.185) 6. punkts paredz, ka nodevas
likme par Jelgavas pilsētas karoga un ģerboņa
attēla lietošanu komerciāliem mērķiem vienam
produkcijas veidam gadā fiziskām personām ir
71,14 euro, juridiskām personām – 213,43 euro.
Tā kā nodeva par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu ir noteikta jau ar saistošajiem noteikumiem
Nr.185, saistošie noteikumi par Jelgavas pilsētas
simboliku nerada papildu ietekmi šajā jautājumā.
Tā kā nodeva par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu ir noteikta jau ar saistošajiem noteikumiem
Nr.185, saistošie noteikumi par Jelgavas pilsētas
simboliku nerada papildu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi paredz personām procesuālo kārtību, kādā saņemams saskaņojums vai lēmums par
atļauju lietot simboliku, proti, jāiesniedz iesniegums
un tam pievienojamie dokumenti personīgi Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā vai jānosūta elektroniski uz Jelgavas pilsētas
pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi
dome@dome.jelgava.lv. Lēmumu par atļauju lietot
Jelgavas pilsētas simboliku komerciāliem mērķiem
pieņem Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisija,
savukārt saskaņojumu Jelgavas pilsētas simbolikas
lietošanai nekomerciāliem mērķiem sniedz Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko attiecību
pārvaldes vadītājs.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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attēlotās aļņa galvas kontūrzīmējums un Jelgavas pilsētas sauklis;
9.2. logotipā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums attēlojams sarkanā krāsā un Jelgavas pilsētas
sauklis – zilā krāsā. Stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un Jelgavas pilsētas sauklis var tikt
attēlots zelta vai sudraba krāsā.
10. Jelgavas pilsētas reklāmkaroga apraksts:
10.1. Jelgavas pilsētas reklāmkaroga (7. pielikums) elementi ir uzraksts «Jelgava pilsēta izaugsmei» vai uzraksts «Jelgava» ar vai bez stilizētās Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas
kontūrzīmējuma un stilizēts Jelgavas pilsētas panorāmas siluets, kurš atrodas reklāmkaroga
apakšējā trešdaļā;
10.2. reklāmkarogā stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums un uzraksts «Jelgava pilsēta izaugsmei» vai uzraksts «Jelgava» attēlojami zilā vai purpura krāsā. Reklāmkarogā stilizētās aļņa
galvas kontūrzīmējums var tikt attēlots purpura krāsā un uzraksts «Jelgava pilsēta izaugsmei»
vai uzraksts «Jelgava» – zilā krāsā, vai stilizētās aļņa galvas kontūrzīmējums – zilā krāsā, bet
uzraksts «Jelgava pilsēta izaugsmei» vai uzraksts «Jelgava» – purpura krāsā;
10.3. stilizētais Jelgavas pilsētas panorāmas siluets attēlojams krāsu pārejā no zilās uz purpura
krāsu.
III JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS LIETOŠANA
11. Jelgavas pilsētas karoga lietošana:
11.1. pie Jelgavas pilsētas domes ēkas un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām – pastāvīgi;
11.2. saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu;
11.3. pēc brīvas gribas pilsētas svētkos, bet valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu;
11.4. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur iekārtoti vēlēšanu iecirkņi – vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienās kopā ar Latvijas valsts karogu;
11.5. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur atrodas valsts iestādes;
11.6. pēc brīvas gribas svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā.
12. Jelgavas pilsētas karogu aizliegts lietot:
12.1. pie vidi degradējošām, cilvēku drošību apdraudošām vai sagruvušām ēkām, vai pie ēkām,
kurām tiek veikti fasādes atjaunošanas būvdarbi, un citās nepiemērotās vietās (piemēram, kokos,
pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās u.c.);
12.2. bojātu vai izbalējušu, kā arī tādu, kurš neatbilst šo noteikumu 5. punktā noteiktajam
Jelgavas pilsētas karoga izskatam.
13. Lietojot Jelgavas pilsētas karogu kopā ar Latvijas valsts karogu, Jelgavas pilsētas karogs
novietojams Latvijas valsts karogam labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi.
14. Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa attēlu atļauts lietot ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
amata pienākumu pildīšanu saistītos reprezentatīvos nolūkos, kā arī citos gadījumos saskaņā
ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.
15. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēla lietošana:
15.1. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu atļauts lietot Jelgavas pilsētas domes administrācijas,
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu (turpmāk – iestādes) un Jelgavas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrību (turpmāk – kapitālsabiedrības) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, kā
arī atļauts izvietot pie iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām un uz tām piederošajiem vai lietošanā
esošajiem transportlīdzekļiem;
15.2. iestādēm un kapitālsabiedrībām Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu atļauts lietot iespieddarbos
(grāmatas, bukleti u.c.), saskaņojot to ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītāju (turpmāk – Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs);
15.3. institūcijām un personām, kuras nav norādītas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā, Jelgavas
pilsētas ģerboņa attēlu atļauts lietot, ja ir saņemts saskaņojums vai lēmums par atļauju to lietot

saskaņā ar šo noteikumu 18. vai 19. punktu.
16. Iestādes logotips lietojams kopā ar Jelgavas pilsētas logotipu.
17. Lietojot Jelgavas pilsētas reklāmkarogu, var izmantot arī tikai atsevišķus tā elementus.
18. Jelgavas pilsētas simboliku, izņemot Jelgavas pilsētas lielo ģerboni, nekomerciāliem mērķiem
atļauts lietot, ja ir saņemts Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja rakstisks saskaņojums.
19. Jelgavas pilsētas simboliku, izņemot Jelgavas pilsētas lielo ģerboni, komerciāliem mērķiem
atļauts lietot, ja ir pieņemts attiecīgs Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas (turpmāk –
Estētikas komisija) lēmums un ir nomaksāta Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva saskaņā
ar attiecīgiem Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem.
20. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti izstrādājumi ar Jelgavas pilsētas simboliku, jāatrodas
Estētikas komisijas lēmumam par atļauju lietot Jelgavas pilsētas simboliku.
21. Jelgavas pilsētas simbolika lietojama, garantējot tai pienācīgo cieņu.
IV SASKAŅOJUMA VAI LĒMUMA PAR ATĻAUJU LIETOT SIMBOLIKU SAŅEMŠANA
22. Lai saņemtu šo noteikumu 18. punktā noteikto saskaņojumu Jelgavas pilsētas simbolikas
lietošanai, jāiesniedz iesniegums, kurā brīvā formā norādīts Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanas mērķis un izstrādājuma veids un kam pievienots izstrādājuma makets, skice vai etalons.
23. Lai saņemtu šo noteikumu 19. punktā noteikto lēmumu par atļauju lietot Jelgavas pilsētas
simboliku, jāiesniedz šādi dokumenti:
23.1. iesniegums par atļauju lietot simboliku, norādot simbolikas lietošanas mērķi un izstrādājuma veidu, kā arī ziņas par plānotajiem izstrādājuma izgatavošanas apjomiem un ziņas
par laika periodu, kurā plānots izgatavot izstrādājumu;
23.2. izstrādājuma skice vai etalons.
24. Šo noteikumu 22. un 23. punktā norādītos dokumentus iesniedz personiski Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 1. stāvā, 131.
kabinetā) vai elektroniski, nosūtot uz Jelgavas pilsētas pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta
adresi dome@dome.jelgava.lv.
25. Iesniegums par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanas saskaņošanu vai lēmuma par
atļauju lietot simboliku pieņemšanu tiek izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
26. Estētikas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu atļaut lietot Jelgavas pilsētas
simboliku, bet Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs nesaskaņot Jelgavas pilsētas simbolikas
lietošanu, ja:
26.1. nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības;
26.2. persona, kura iesniegusi iesniegumu, pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās
atbildības par šo noteikumu neievērošanu.
V NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU
NEIEVĒROŠANU
27. Šo noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas
pilsētas pašvaldības policija».
28. Par šo noteikumu prasību pārkāpšanu attiecībā uz Jelgavas pilsētas karogu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.
VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
29. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošos
noteikumus Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis

Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis kontūrzīmējumā

6. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada
23. marta saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas saukļa
logotips latviešu valodā

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C;
purpura – Pantone 208C.
Uzraksts «Jelgava pilsēta izaugsmei»
«Palace script MT» burtu šriftā.

Jelgavas pilsētas saukļa
logotips krievu valodā
Krāsu kodi: zelta – Pantone 873C (Pantone 131C); sudraba – Pantone 877C (Pantone Cool Gray 4); sarkana – Pantone 186C; zila – Pantone
286C, RGB 19 73 145, CMYK 100 66 0 2; purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37; brūna (alnis) – Pantone 479C; pelēka
(pamatne) – Pantone 401C; melna – Pantone black C.
2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas ģerbonis

Jelgavas pilsētas ģerbonis
kontūrzīmējumā

Krāsu kodi: alnis – Pantone 7407C; zila – Pantone 286C, RGB 19 73 145, CMYK 100 66 0 2;
purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37.
3. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas karogs
Platuma un garuma attiecība

Karoga krāsu kodi: zila – Pantone 280C, RGB 1 33 105, CMYK 100 85 5 22;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70, CMYK 0 100 36 37.

4. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017. gada 23. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas logotips

Logotipa krāsu kodi:
zila – Pantone 280C, RGB 1 33 105,
CMYK 100 85 5 22;
purpura – Pantone 208C, RGB 162 0 70,
CMYK 0 100 36 37.
Uzraksts «Jelgava» «Palace script MT»
burtu šriftā.

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C;
purpura – Pantone 208C.
Uzraksts «Jelgava город развития» stilizētā
«English 157 BT» burtu šriftā.

Jelgavas pilsētas saukļa
logotips angļu valodā

Logotipa krāsu kodi: zila – Pantone 280C;
purpura – Pantone 208C.
Uzraksts «Jelgava city for development»
«Palace script MT» burtu šriftā.
7. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada
23. marta saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas reklāmkarogs

5. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017. gada 23. marta
saistošajiem noteikumiem Nr.17-8

Jelgavas pilsētas interneta
portāla logotips

Logotipa krāsu kodi:
zila – Pantone 280C; purpura – Pantone 208C.
Uzraksts «Jelgava.lv» «Palace script MT»
burtu šriftā.

Krāsu kodi:
zila –
Pantone 280C,
RGB 1 33 105,
CMYK 100 85 5 22;
purpura –
Pantone 208C,
RGB 162 0 70,
CMYK 0 100 36 37.
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Pirmajā spēlē mājās –
zaudējums

FK «Jelgava» 30. aprīlī aizvadīja
kārtējo «SynotTip» Latvijas Virslīgas
spēli, kurā Zemgales Olimpiskajā
centrā ar rezultātu 0:3 zaudēja FC
«Riga» futbolistiem. Jāpiebilst, ka
mača 38. un 57. minūtē jelgavnieki
Artis Lazdiņš un Ante Bakmazs tika
noraidīti, tādējādi mājinieki spēli pabeidza deviņu spēlētāju sastāvā. Pēc
zaudējuma mūsu komanda ar sešās
spēlēs izcīnītiem deviņiem punktiem
ierindojas 4. vietā, bet līderiem FK
«Spartaks» tikpat aizvadītajās spēlēs
ir 13 punkti. Nākamā spēle jelgavniekiem ir 8. maijā pulksten 17.30
izbraukumā pret «RFS» vienību, kas
šobrīd atrodas 6. vietā.

Rinkevičai bronza Eiropā

Pagājušajā nedēļā
Prāgā notika Eiropas meistarsacīkstes junioriem
un jauniešiem
sambo. Džudo
kluba «Mītava» sportiste Milēna Rinkeviča (otrā no labās) šajās sacensībās izcīnīja
bronzas godalgu. Svara kategorijā līdz
65 kilogramiem jelgavniece zaudējumu
piedzīvoja sacensību pusfinālā, kur nācās
atzīt nākamās čempiones Krievijas sportistes Anastasijas Gončarovas pārākumu.
Ar šo panākumu sportiste izpildīja Latvijas sporta meistara normatīvu. Sportistes
nākamais nozīmīgais starts būs vasarā,
kad Rīgā notiks Eiropas čempionāts
sambo.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Sāk ar uzvaru

BK «Jelgava/
BJSS» 27. aprīlī
nospēlēja pirmo spēli LBL2
izslēgšanas
spēļu finālā, ar
rezultātu 87:77
pārspējot «Valmiera Glass/VIA» basketbolistus. Rezultatīvākais mūsu komandas rindās bija Edgars Krūmiņš, kurš
guva 23 punktus, bet Kalvis Krūmiņš
izcēlās ar 18 gūtiem punktiem. Gatis
Justovičs guva 15 punktus un atdeva
piecas rezultatīvas piespēles. Jāpiebilst,
ka sērijas trešā spēle notiks 5. maijā
pulksten 18 Jelgavas sporta hallē. Par
čempioniem tiks kronēta komanda, kas
pirmā izcīnīs trīs uzvaras.

Finālā – «Armets»
pret «Ķepām»

Sporta pasākumi

5. maijā Jelgavas
sporta hallē notiks
Jelgavas pilsētas
čempionāta basketbolā finālspēles.
Pulksten 10 spēli Cerību kausa ietvaros
aizvadīs «Vilki» un
«Skandijs», bet pulksten 11.30 cīņu par bronzas godalgām
uzsāks «Doks» un «Ozols». Savukārt finālspēle sāksies pulksten 13, un tajā spēlēs
«Ķepas» un «Armets». Jāatgādina, ka abas
finālistes savā starpā jau tikās čempionāta
gaitā, kad ar rezultātu 85:56 triumfēja
«Armets», kas uzvaru svinēja arī pagājušā
gada Jelgavas čempionātā.

Krīgers maina prioritātes
 Ģirts Pommers

BMX braucējs Kristens
Krīgers pēc četrām ASV pavadītām treniņnedēļām ir atgriezies Eiropā un jau nedēļas nogalē piedalījies Eiropas
kausa posmos Holandē. Līdz
ar šīm sacensībām jelgavniekam sākās saspringtākā
sezonas daļa, un galvenās
sacensības – Eiropas un pasaules čempionāti – plānotas
19. un 29. jūlijā. «Šogad
Eiropas kauss ir mazliet nolikts maliņā – lielāku uzsvaru
liksim uz pasaules kausa posmiem. Ļoti gribētu uzrādīt
labus rezultātus jau šogad,»
savus plānus vasarai atklāj
sportists.
Nedēļas nogalē Holandē Eiropas
kausa 3. un 4. posmā Kristenam izdevās izcīnīt attiecīgi 5. un 6. vietu.
Aizvadītās sacensības gan nav pirmās
šajā sezonā, jo ASV viņš uzvarēja
divās komercsacensībās A pro grupā
(otrs spēcīgākais līmenis – red.), tāpat
K.Krīgers piedalījās divos spēcīgā ASV
čempionāta posmos, kur labākais
panākums bija pusfināla sasniegšana.
Gatavošanos sezonai sportists uzsāka Latvijā, kad daudz tika strādāts
tieši pie fiziskās formas uzlabošanas.
«Treniņu process salīdzinājumā
ar iepriekšējiem gadiem pamainīts

Latvijas
čempions
Kristens
Krīgers
(no kreisās) gatavošanos
šai sezonai
noslēdza
ASV, kur
mēneša
laikā tika
aizvadīti
treniņi un
vairākas
sacensības.
Foto: no
K.Krīgera
personīgā
arhīva
tikai nedaudz – vairāk strādājām uz
muskuļu elastību, bet, kā ierasts,
trenējām gan spēku, gan izturību.»
Lai veiksmīgi praktizētu braukšanu
reālos apstākļos, Kristens devās uz
ASV, kur, viņaprāt, ir ļoti labi treniņ
apstākļi un kvalitatīvi sagatavotas
BMX trases. Sportistam izdevās
iemēģināt arī Rokhilas trasi, kur no

25. līdz 29. jūlijam notiks pasaules
čempionāts.
Jāpiebilst, ka līdzīgu taktiku jau
ilgu laiku piekopj divkārtējais olimpiskais čempions Māris Štrombergs, kurš
sezonas lielāko daļu pavada tieši ASV,
gan aizvadot treniņus, gan piedaloties
prestižajā šīs valsts čempionātā.
Kā jaunums noteikti jāmin arī

fakts, ka šogad jelgavnieks pārstāvēs
«Stay Strong» rūpnīcas komandu,
kas sportistu nodrošinās ne tikai ar
nepieciešamo tehniku un ekipējumu,
bet arī ar dienasnaudu. «Man beidzās
līgums ar iepriekšējo komandu – lai
gan bija iespēja to pagarināt, vēlējos
pārmaiņas, tādēļ pieņēmu šādu lēmumu,» piebilst Kristens.

Horvātijas kalnos noskrien
108 kilometrus
 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Edgars Bukšs
atgriezies no Horvātijas, kur
aprīļa vidū kopā ar vēl 37
valstu sportistiem piedalījās
Istras ultramaratonā. Edgars
veica otru sarežģītāko trasi –
108 kilometrus garu distanci.
«Pilnīgi noteikti Istras ultramaratons bijis mans līdz šim
lielākais izaicinājums, jo tas
notika pa Horvātijas kalniem
un vietējām takām. Skrējienu grūtāku padarīja tas, ka
pirmos 58 kilometrus, kas
bija arī kāpumiem bagātākie,
vajadzēja veikt pa nakti. Tā
bīstamību palielināja akmeņainais trases segums, kas
nesaudzēja kāju pirkstus un
pēdas,» stāsta skrējējs.
Pagājušajā gadā Jelgavas godu ultramaratonu mekā nesa Edgars Simanovičs,
kurš septembra beigās Grieķijā piedalījās
spartatlonā jeb 246 kilometrus garā
skrējienā no Atēnām līdz Spartai. Šogad
viņam pievienojies vēl viens Edgars. «Šo
ultramaratonu izvēlējos, lasot skrējēju,

kuri iepriekš tajā piedalījušies, pieredzi.
Izlasītais mani piesaistīja, arī skriešanas
laiks – aprīļa sākums – ļoti patika, jo
tādā veidā varēju sevi motivēt kārtīgi
strādāt un gatavoties ziemas mēnešos,»
stāsta skrējējs, kurš gatavošanos Istras
ultramaratonam sāka pirms 16 nedēļām.
Treniņiem tika izmantotas Jelgavas apkārtnes vietas, kur ir kāpumiem bagātāks
reljefs, – Tērvetes Dabas parks un Ložmetējkalna apkārtne. «Treniņu slodzi un
programmu veidoju pēc saviem ieskatiem
un nelielās pieredzes. Nedēļas plāns tika
veidots tā, lai būtu pieci skriešanas treniņi, divi funkcionālie vai spēka treniņi un
divi treniņi baseinā,» gatavošanās nianses
ieskicē Edgars.
Istras ultramaratons ir iekļauts «Ultra
Trail World Tour» garo distanču skrējienu
seriālā, kas sportistu aprindās tiek uzskatīts par vienu no populārākajiem, taču
tajā pašā laikā arī grūtākajiem.
Skrējiens jelgavniekam padevās gana
veiksmīgs, jo bīstamajā trasē izdevās
izvairīties no smagām traumām. Problēmas gan sagādāja karstie laikapstākļi
– dienas vidū gleznainajā apvidū gaisa
temperatūra sasniedza pat plus 22 – 24
grādus. «Sagatavošanās posms notika
ziemā, un, nepieradis pie karstuma, dis-
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Jelgavnieks Edgars Bukšs
ikdienā savu sportisko formu uzlabo, arī skrienot pa
Jelgavas ielām, un ir regulārs
pilsētā organizēto skriešanas
koptreniņu dalībnieks.

4. maijā pulksten 13 – Latvijas
jaunatnes čempionāts futbolā U-13
vecuma grupas zēniem: JFA «Jelgava»
– «Saldus BJSS» (ZOC).
5. maijā pulksten 18 – LBL2 finālspēle: BK «Jelgava/BJSS» – «Valmiera Glass
VIA» (sporta hallē).
6. maijā pulksten 10 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
7. maijā pulksten 11 – Latvijas
lakrosa čempionāta 3. sabraukuma
spēles (ZOC).
7. maijā pulksten 17 – Latvijas
jaunatnes čempionāts futbolā U-13
vecuma grupas zēniem: JFA «Jelgava»
– FK «Bandava» (ZOC).
9. maijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
11. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2017» 5.
kārta (Zaļeniekos).
11. maijā pulksten 16.15 un 12.
maijā pulksten 16 – Jelgavas pilsētas
atklātais vasaras čempionāts peldēšanā; Latvijas kausa izcīņas 6. posms un
ceļojošā kausa izcīņa tauriņstilā (LLU
Sporta namā).
12. maijā pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu 46. spartakiāde vieglatlētikā
(ZOC).
13. maijā pulksten 10 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
14. maijā pulksten 15 – Latvijas
jaunatnes čempionāts futbolā U-13
vecuma grupas zēniem: JFA «Jelgava»
– SK «Supernova» (ZOC).
16. maijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
18. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2017» 6.
kārta (Vilcē).

Piedāvā darbu
Jelgavas Amatu vidusskola
(reģ.Nr.2831902686) piedāvā pastāvīgu
darbu uz 0,5 slodzēm skolas māsai Jelgavā,
Akadēmijas ielā 25. T.63022610.
Piedāvāju darbu mehāniķim(-ei) automašīnu sagatavošanai pirms pārdošanas,
auto pulēšanai un salona ķīmiskajai
tīrīšanai. T.26042696 (Ruslans Homenko).
Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu nakts administratoram(-ei),
pavāram(-ei). CV lūgums sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. T.63007719.
Piedāvāju darbu palīgstrādniekam(-cei)
uz nepilnu slodzi (divas dienas nedēļā).
Var būt pensionārs. T.29225453
(Nikolajs Vasiļjevs).
SIA «SPARLATS» (reģ.Nr.40003225506)
aicina darbā Saimnieciskās daļas vadītāju. Darba vieta – Bauskas novadā.
T.29450575; e-pasts lusis@sparlats.com.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi
(šūt ar dažādām šujmašīnām). Samaksa –
pēc padarītā darba. T.29226133.

Meklē darbu
Sieviete (45 gadi) meklē darbu. T.22334977.
Autovadītājs ar auto vadīšanas tiesībām
(A, BE, CE, DE kategorija) un traktortehnikas vadīšanas tiesībām (A, B, C, E, F
kategorija). T.29682212.

Līdzjūtība

Foto: 3sports.com
tances otrajā pusē saskāros ar grūtībām
– cīnījos ar sliktu pašsajūtu un galvas
reiboņiem,» tā Edgars.
Izturīgajam jelgavniekam skrējienā
pāri Istras pussalai izdevās sasniegt labu
rezultātu – 108 kilometrus garā distance
tika veikta 18 stundās 21 minūtē un sešās
sekundēs, kas 225 finišējušo (uz starta
izgāja 249) dalībnieku vidū deva augsto
81. vietu. Edgars gan papildina, ka sportiskais rezultāts šajā ultramaratonā nebija
prioritāte. «Tās bija manas pirmās tik
nopietna līmeņa sacensības, tāpēc mērķis
bija maksimāli izbaudīt šo skrējienu un finišēt kontrollaikā – iegūtajai vietai nebija

tik lielas nozīmes. Istras ultramaratonu
daļēji uzskatu par gatavošanās posmu
pasaules slavenajam Monblāna skrējienam, kurā esmu iekļuvis, pateicoties nopelnītajiem starptautiskajiem punktiem
un veiksmīgajai izlozei,» Edgars piebilst,
ka šis 119 kilometrus garais un 7200
kāpuma metru augstais skrējiens notiks
28. septembrī.
Līdz tam jelgavnieks turpinās aktīvi
piedalīties dažādos Latvijā notiekošajos
garo distanču skrējienos, tāpat Edgars
ir viens no tiem, kurš labprāt izmanto
iespēju trenēties projekta «Sporto un esi
vesels» skriešanas koptreniņos.

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Tur katrai dienai mezgls siets,
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
/M.Jansone/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību iestādes
vadītājai Ritai Stūrānei,
māti mūžībā pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS RAUGA (1938. g.)
LEONS SUPE (1944. g.)
SERGEJS IRUŠKINS (1937. g.)
VIKTORS MEIEROVICS (1937. g.)
ĒRIKS FREIBERGS (1938. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
JURIS ŠVANBERGS (1972. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2427.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 168.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Horvātijā. Austrijas drāma. 2012.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 167.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas laiku izloze.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2427.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
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 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta (ar subtitriem).*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā.*
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 739.sērija.
12.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Nīderlande.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 «Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts.*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 740.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 10.sērija.
20.10  Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 147.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.45  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 4.sērija.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 126. un 127.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules.
Kanādas un ASV seriāls. 12.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs.
6.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 67.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5.
Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Dzīvīte.
0.40 LNT ziņu «Top 10».
1.30 Attīstības kods 3.
1.50 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 21.sērija.
5.40 Ducis ir lētāk 2. ASV komēdija. 2005.g.
7.30 Rasela neprāts. ASV ģimenes filma. 2015.g.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Māmiņu klubs.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 10.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4.
Latvijas seriāls. 59. un 60.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 66. un 67.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 67.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3.
Realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.00 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.30 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 20.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 59. un 60.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 67.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 9. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2428.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 169.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 168.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2428.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Jānis Kvēps.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00 TIEŠRAIDE. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss.
1.pusfināls.
0.05 Nakts ziņas. 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20  Karš un miers. Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.

TV PROGRAMMA
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 169.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2429.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Ciemiņš virtuvē.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Indijas vasaras. Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».*
9.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 24.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 740.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Francija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 147.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 741.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.05  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 148.sērija.
21.55 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
23.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 50.sērija.
23.55  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 9.sērija.
0.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 25.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 741.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 148.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 742.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Zaļās metropoles. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.15  Maklauda meitas. Seriāls. 149.sērija.
22.05 Ar sapni mugursomā.*
22.35  Ekstrēmie kadri. Maori. Dokumentāls seriāls.
23.05  Ekstrēmie kadri. Šaoliņa dvēsele. Dokumentāls seriāls.
23.35  Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi. 1.sērija.
0.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.05 Personība. 100 g kultūras.*
2.00 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 42.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 128. un 129.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 13.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs.
7.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 68.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Brauciens pretī laimei. Dubaija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.05 Dzīvīte.
0.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 67. un 68.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 43.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
11.45 Brauciens pretī laimei. Dubaija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 14.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 8.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 69.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 23.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Blitz». Lielbritānijas detektīvfilma. 2011.g.
0.05 Dzīvīte.
0.25 Košākai dzīvei 4.
1.00 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
1.40 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 69.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

LTV7

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 22.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 10.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 8.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 3.sērija.
9.40 Motīvs? 3. Seriāls. 12.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 11.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 61. un 62.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 67. un 68.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Itālija – Latvija.
19.50 TV3 ziņas.
20.05 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 68.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 22.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 21.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 61. un 62.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 68.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.30 TV3 ziņas.
4.45 Bez tabu.

Trešdiena, 10. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2429.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 170.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 1.sērija.
6.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 11.sērija.
7.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.30 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
8.00 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 4.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 22.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 12.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 63. un 64.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 68. un 69.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 69.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 15.sērija.
22.35 Pūķa sirds 3: druīda lāsts.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2015.g.
0.40 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 22.sērija.
1.40 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 63. un 64.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 69.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 11. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2430.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 171.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*

Trešdiena, 2017. gada 3. maijs
13.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 170.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2430.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.17 Mans maratons. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Daugavieši.*
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Karaliste.
22.00 TIEŠRAIDE. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss.
2.pusfināls.
0.05 Nakts ziņas. 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20 Personība. 100 g kultūras.*
1.20 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 9.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  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 26.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 742.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 149.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 743.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 150.sērija.
22.00 Personība. 100 g kultūras.*
23.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.45 Sporta studija.*
0.35  Zaļās metropoles. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
11.45 Dzīvojam tikai vienreiz. Vācijas drāma. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 15.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 9.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 70.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 9.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
23.50 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 18.sērija.
0.40 Dzīvīte.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 70.sērija.
1.45 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 2.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 12.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 10.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 5.sērija.
9.40 Iebraucēji. Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 13.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 65. un 66.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 69. un 70.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 70.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Zviedrija – Latvija.
23.55 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
0.55 Iebraucēji. Seriāls. 9.sērija.
1.20 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
2.20 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 65. un 66.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 70.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 12. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 2.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 172.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 9.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 171.sērija.

16.30 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 2.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  Inspektors Benkss 4.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Alpu dakteris 8. Seriāls. 9.sērija.
1.00 Indijas vasaras. Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Credo» un «Līvi».*
3.55 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
8.55 Ciemiņš virtuvē.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 27.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 743.sērija.
12.00 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss.
1. un 2.pusfināls.*
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 150.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 744.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Apokalipse: Otrais pasaules karš.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Seviljas bārddzinis.
Dokumentālu filmu cikls.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Mācība. Mākslas filma (ar subt.).
24.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.35 Personība. 100 g kultūras.*
2.35 Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls
3.05  Ekstrēmie kadri. Maori. Dokumentāls seriāls.
3.30  Ekstrēmie kadri. Šaoliņa dvēsele. Dokumentāls seriāls.
3.55 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
11.45 Dora Helta. Vismaz nav auksti.
Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 16.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs.
10.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 9.sērija.
21.50 Mans draugs – nenopietns cilvēks.
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
23.45 Tā rodas bērni. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.25 Dzīvīte.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 3.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 13.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 11.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 6.sērija.
9.40 Iebraucēji. Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
12.00 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 14.sērija.
13.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.30 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.25 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. . 67. un 68.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 70. un 71.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 71.sērija.
21.00 Misters Bīns. Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
22.50 Audzinot Bobiju.
ASV, Nīderlandes un Lielbritānijas komēdija. 2011.g.
0.50 Iebraucēji. Seriāls. 10.–12.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 67. un 68.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 71.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 13. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1.pusfināls.*
12.45 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 2.pusfināls.*
15.00 Izgudrotāji.*
15.30 Ciemiņš virtuvē.*
16.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Volguntes iela. 2.daļa.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.

Trešdiena, 2017. gada 3. maijs
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.
Fināls.
1.25  Mācība. Māksas filma.
3.25 Personība. 100 g kultūras. Goran Gora.*
4.05 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
5.05 Kūku kari.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Karaliste.*
11.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
12.20  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 «Positivus 2013».*
14.30 Mammu! Tu esi vajadzīga! Mātes dienai veltīts koncerts.*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.55  Apokalipse: Otrais pasaules karš.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
20.00  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols.
Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 Ar sapni mugursomā.
21.30  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 5.sērija.
23.25  Inspektors Benkss 4.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.10 Anekdošu šovs 3.*
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 25.–28.sērija.
3.45 Aculiecinieks.*
4.00  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
5.55 800 vārdi 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 72.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 9.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 6. un 7.sērija.
13.55 «Lattelecom» Rīgas maratons 2017. «Rimi» Bērnu diena.
14.10 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 8.–10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 130. un 131.sērija.
23.10 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 Dora Helta. Vismaz nav auksti.
Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
2.30 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 72.sērija.
3.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
3.55 LNT brokastis.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 4.sērija.
5.40 Universitāte. Krievijas seriāls. 21. un 22.sērija.
6.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
(reģ.Nr.40003646836) ir uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā
jau vairāk nekā 10 gadu. AKG uzņēmumu grupa, kas ar vairāk
nekā 2400 darbiniekiem 14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā,
Amerikā un Āzijā, izstrādā un ražo visā pasaulē pazīstamas
augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas
smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai,
agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir lieliska iespēja gūt pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

«AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

datorsistēmu un datortīklu
administratoru(-i).

Galvenie pienākumi:
• uzņēmuma datortīkla uzturēšana un attīstīšana;
• datortīkla iekārtu konfigurēšana un uzturēšana;
• serveru administrēšana («Linux»);
• datu rezerves kopiju veidošana un pārbaudīšana;
• IT infrastruktūras monitoringa sistēmas uzturēšana.
Prasības:
• augstākā izglītība IT jomā (var būt pēdējo kursu students);
• ļoti labas zināšanas par IT infrastruktūras uzbūvi
un darbību;
• prasmes lokālo tīklu kabeļu (UTP/FTP) ieguldīšanā;
• prasmes datortīkla aparatūras konfigurēšanā (VLAN,
«Spanning Tree»);
• zināšanas skriptu rakstīšanā («Bash», «Python») tiks
uzskatītas par priekšrocību;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• spēja uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu stabilā
starptautiskā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
Motivācijas vēstuli un CV ar norādi «Datorsistēmu
un datortīklu administrators» lūdzam sūtīt līdz
2017. gada 11. maijam pa e-pastu ieva.uldrike@
akg-gruppe.de, faksu 63012223 vai pastu uz adresi
«AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34,
Jelgava, LV-3004.
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TV PROGRAMMA

8.35 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Supersuns. ASV kriminālkomēdija. 1995.g.
13.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Latvija – ASV.
16.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
17.05 Misters Bīns. Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Rio. ASV animācijas filma. 2011.g.
21.30 Karību jūras pirāti: pasaules malā.
ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
1.00 Audzinot Bobiju.
ASV, Nīderlandes un Lielbritānijas komēdija. 2011.g.
2.50 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 14. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.30 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
11.00  Eksotiskie dārzi.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
14.00 Latvijas sirdsdziesma.*
15.00 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
15.35 Ķepa uz sirds.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Haralds Ritenbergs.
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Burgenlandē. Drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Karš un miers. Lielbritānijas daudzsēriju filma
(ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
23.10 Karaliste.*
23.40 Mammu! Tu esi vajadzīga! Mātes dienai veltīts koncerts.*
1.25 Latvijas aktieru veltījumu koncerts Likteņdārzam.*
3.05 Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva
«Kilograms kultūras 2016».*
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Ar sapni mugursomā.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
12.05 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 25.–28.sērija.
13.45 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.*
17.20  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.55  Tās tik ir operas! Seviljas bārddzinis.
Dokumentālu filmu cikls.
18.45 Izgudrotāji.*
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 3. un 4.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 51.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.50  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.45 Sporta studija.*

1.30 Pekina 2008. Latvijas stāsts.*
2.35 Klaidoņstāsts. Dokumentāla filma.
3.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Vilfreds 4. Seriāls. 9. un 10.sērija.
5.45 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
6.25 Galileo 3.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.15 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 73.sērija.
8.20 «Lattelecom» Rīgas maratons 2017. 42 km un 21 km starts.
8.35 Karamba! Humora raidījums.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Par precībām un šķiršanos. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
12.20 «Lattelecom» Rīgas maratons 2017. 10 km starts.
12.35 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 5.sērija.
13.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.50 «Lattelecom» Rīgas maratons 2017. 6 km starts.
14.20 Galileo 3.
14.40 Lepnums un aizspriedumi. Francijas un
Lielbritānijas romantiska drāma. 2005.g.
17.15 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 «Lattelecom» Rīgas maratons 2017. Dienas kopsavilkums.
19.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 132 un 133.sērija.
23.10 NCIS: Losandželosa. Seriāls. 19. un 20.sērija.
1.00 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 2.sērija.
1.50 Dzīvojam tikai vienreiz. Vācijas drāma. 2013.g.
3.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 73.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 5.sērija.
5.45 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
6.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.20 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.55 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
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11.05 Precētie pret brīvajiem 3.
Realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
12.05 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 15.sērija.
13.40 Karību jūras pirāti: pasaules malā.
ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
17.05 Rio. ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Kurjers. ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
21.55 Atgriezēji. ASV un Kanādas fantastikas drāma. 2010.g.
0.10 Varas spēles. ASV un Lielbritānijas trilleris. 2009.g.
2.40 Supersuns. ASV kriminālkomēdija. 1995.g
4.10 Iespējams tikai Krievijā 2.
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Pasākumi pilsētā
4. maijā pulksten 13 – Baltā galdauta svētki (pilsētas bibliotēkā).
4. maijā pulksten 17 – Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas
diena. Svētku koncerts «Es tev savu dziesmu dodu». Piedalās solisti A.Krauze un
D.Kalniņš; kori «Balti», «Mītava», «Līga», «Tik un tā», «Riti», «Zemgale», «Re, kā»;
deju kolektīvi TDA «Lielupe», DA «Pērle» (Rīga); instrumentālā grupa R.Ašmaņa
vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – E.Vītols. Režisore L.Truksne. Ieeja – bez
maksas (Pasta salā).
6. maijā pulksten 12 – radošā nodarbība «Dāvana māmiņai». Rotu darināšana
vintāžas stilā. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
6. maijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Trīs muižas un stores Jelgavas
novadā». Viesošanās Abgunstes, Berķenes, Lielvircavas muižā un storu audzētavā
«Grantiņos». Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.
6. maijā pulksten 17 – VPDK «Rota»30 gadu jubilejas koncerts «Ar draugiem
sestdienā». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – L.Muskare. Biļešu cena – € 2 – 4
(kultūras namā).
9. maijā pulksten 13 – Eiropas diena Jelgavā «Izzini, pēti, eksperimentē» (Uzvaras parkā).
10. maijā pulksten 19 – Jāņa Stībeļa labāko dziesmu koncerts «Sajūti!». Biļešu
cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
11. maijā pulksten 18 – Krievu kultūras nedēļas noslēguma un Jelgavas krievu
biedrības «Istok» 25 gadu jubilejas koncerts. Biļetes var iegādāties Jelgavas krievu
kultūras biedrībā «Istok» (Sarmas ielā 4) un koncerta dienā no pulksten 14 Jelgavas
kultūras namā. Papildinformācija – www.sip.jelgava.lv. Biļešu cena – € 2 (kultūras
namā).
11. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie» (stāsti par
pieaugšanu). Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā «Rota»).
11. maijā pulksten 15 – tematisks pasākums «Jurim Alunānam 185» par J.Alunāna devumu latviešu valodas izveidē. Dalība – bez maksas (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
12. maijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem».
Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
13. un 14. maijā pulksten 9 – Latvijas Stādu dienas Jelgavā: visplašākais stādāmā
materiāla klāsts, sēklas, dārzkopības tehnika un instrumenti, augsnes uzlabotāji,
dārzu labiekārtošanas inventārs, amatniecības izstrādājumi un pārtika. Individuālas
dārzkopības speciālistu konsultācijas. Pieejams Ķerru palīdzības dienests. Kultūras
programma, kafejnīca un «Bambino» atrakcijas (pie Jelgavas pils).
13. maijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Brēmenes
muzikanti». Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
13. maijā pulksten 14 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4. – 6. klašu
skolēniem «Mana, tava Mītava». Pieteikšanās – mājaslapā www.sip.jelgava.lv līdz
10. maijam. Dalība – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
14. maijā pulksten 14 – Mātes dienai veltīts koncerts «Tu esi manim dārgākā...».
Piedalās vokālais ansamblis «Rotiņa», Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ansamblis.
Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
16. maijā pulksten 20 – izrāde «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu» (pēc A.Čehova
«Ķiršu dārza» motīviem). Izrādi iestudējis Tartu Universitātes Studentu teātra režisors Kalevs Kudu. Biļešu cena – € 4 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
18. maijā – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
19. maijā pulksten 18 un 20. maijā pulksten 17 – BJDK «Vēja zirdziņš»
jubilejas koncerts ««Vēja zirdziņam» jau 25». I daļā – deju izrāde «Vēja zirgi sauli
veda» (režisore – D.Micāne-Zālīte, horeogrāfs – J.Purviņš); II daļā – horeogrāfisks
piedzīvojums «Kā noķert Vēja zirdziņu?» (režisore – L.Truksne). Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2,50 – 4,50 (kultūras namā).
20. maijā pulksten 14 – konkurss «Jelgavas jauniešu talanti 2017». Ieeja – bez
maksas (Jelgavas tehnikuma aktu zālē Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
20. maijā pulksten 15 – vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākums «Ceļo
aktīvi». Dalība – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
20. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts «Rit laika rats». Pulksten 20 un 23 – filmas
«To atceras tikai vilcieni» demonstrācija; pulksten 21 – erudīcijas spēle «Rit laika
rats». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
20. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts «Ceļojums laikā». Ieeja – bez maksas
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. maijā pulksten 13 – tūrisma sezonas atklāšanas laikā – ekskursija kājām
«Radošā Raiņa iela». Dosimies pastaigā pa vēsturisko ielu un atklāsim tās jaunos,
radošos piedāvājumus. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalība – bez maksas.
Sākums – pie veikala «Zaļā zeme» Raiņa ielā 35.

Izstādes
No 2. maija – fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 14. maijam – ceļojošā izstāde «Jūras spēkiem – 25». Izstādē apskatāmas
fotogrāfijas un mākslinieču G.Stūres un M.Jurjānes gleznas (kultūras nama 1. stāva
galerijā).
No 8. līdz 19. maijam – izstāde «Jelgavas krievu biedrībai «Istok» – 25 gadi».
Atklāšana – 8. maijā pulksten 17. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
10. maijā pulksten 17 – lakatu modes skate «Pavloposadskas un Ivanovas lakati»
un izstāde «Krievu skaistule – lelle matrjoška». Pasākumu vadīs Vladimirs un Vera
Meļihovi (Krievija). Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 12. maija – Katrīnas Nagles gleznu izstāde «Gaidot…» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 17. maija – BJDK «Vēja zirdziņš» 25 gadu jubilejas izstāde (kultūras nama 1.
stāva galerijā).
No 24. maija – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku nobeiguma darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 11. maijam – Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde «Baltās baznīcas un Spānija» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 26. maijam – mākslinieka Raimonda Līcīša darbu izstāde. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 4. jūnijam – scenogrāfa Arvīda Spertāla 120 gadu jubilejas izstāde «Spertālu
laikmets latviešu teātrī» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 4. jūnijam – izstāde «Jelgavas profesionālais teātris 1924 –1953», veltīta
Jelgavas profesionālā teātra aktieriem, režisoriem, scenogrāfam A.Spertālam u.c.
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 4. jūnijam – izcilās latviešu aktrises jelgavnieces 100 gadu jubilejai veltīta
izstāde «Elzai Radziņai 100» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 6. jūnijam – Mudītes Martinovas gleznu izstāde «Krāsu prieks» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18. – 20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija)
vēdekļu kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Pils parkā – Stādu dienas
Foto: no JV arhīva

 Anastasija Miteniece

13. un 14. maijā Jelgavas
pils parkā notiks ikgadējie
pavasara un dārza svētki
– Latvijas Stādu dienas.
Divas dienas vienuviet pulcēsies vairāk nekā 240 stādu audzētāju, sēklu, dārza
tehnikas, darbarīku un citu
dārza preču tirgotāju. Šogad tirdziņā tiks piedāvāti
arī jauni produkti – reti dekoratīvie augi, šķidrais lapu
mēslojums un dekoratīvās
šķembas.
Sestdien tirgotāji pasākuma apmeklētājus gaidīs no pulksten 9 līdz
17, savukārt svētdien – no pulksten
9 līdz 15. Arī šogad tirgotāji piedāvās
stādus, kokus, puķes, sēklas, minerālmēslojumu un dārzkopības inventāru,
informē pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa
Sīle, piebilstot, ka ar paplašinātu
tirgus sortimentu šogad startēs gan
ikgadējie tirgotāji, gan jauni Stādu
dienu dalībnieki. Tā uzņēmums SIA
«Landagro» piedāvās šķidro lapu mēslojumu, hidrogēla kapsulas un aktīvo
vielu «Polysat», uzņēmēja Sabīne
Vaļiuļina – dekoratīvās šķembas, bet
Lietuvas uzņēmums priecēs ar retiem

dekoratīviem augiem un stādiem.
Tradicionāli Stādu dienās piedalīsies arī amatnieki un pārtikas
tirgotāji. Viņu stendi būs izvietoti
gar pils rietumu sienu. Šogad starp
tirgotājiem būs arī amatnieki no
visas Latvijas, tostarp SIA «Neo»,
kas tirdziņā piedāvās ekomājas, auto
nojumes, lapenes un dažādas citas
koka konstrukcijas, un Jelgavas uzņēmums «Eko wood», Stādu dienās
demonstrējot dekoratīvās suņubūdas.
Dārza svētkos viesosies arī septiņi
lietuviešu amatnieki, kuri piedāvās
iegādāties dārza mēbeles, vasarnīcas
un pirtslietas.
Savukārt daži pārtikas tirgotāji,
pasākumā piedaloties pirmo reizi,
pārsteigs ar gardumiem. Piemēram,
zemnieku saimniecība «Buliņi» tirdziņā piedāvās nogaršot ābolu sviestu,
rudzupuķu maizi, ūdens kliņģeri un
kaņepju staku, saimniecība «Bisenieki» – kūpinātas paipalas un paipalu
olas. Tirgotāju stendus papildinās arī
maizes, garšvielu, tējas un saldējumu
sortiments.
Plašā piedāvājumā būs arī dārza
darbarīki – zāles pļāvēji, dārza šķēres un zāģi. Tāpat pils pagalmā būs
stendi, kuros varēs iegādāties dārzkopības literatūru un ārstnieciskos
produktus.
Arī šogad apmeklētājiem, kuri ie-

gādāsies lielos augus, smagu kūdru
un zemi, pārdevēji piešķirs īsā laika
caurlaidi, kas ļaus ar savu auto piekļūt tuvāk pilij. Savukārt pirkumu
līdz automašīnai bez maksas palīdzēs
nogādāt Ķerru palīdzības dienests,
kurā darbosies desmit Jelgavas brīvprātīgie jaunieši. Viņus varēs atpazīt
pēc koši dzeltenām vestēm.
Stādu dienu apmeklētāji automašīnas aicināti novietot vai nu speciāli
iekārtotajā stāvlaukumā pļavā pretī
Jelgavas pilij (iebraukšana no Vecā
ceļa), vai stāvlaukumā aiz pils. Pasta salas stāvlaukums pasākuma
apmeklētājiem nebūs pieejams, jo to
izmantos Stādu dienu tirgotāji.
Paralēli tirdzniecībai apmeklētājiem
tradicionāli tiks sarūpēta arī kultūras
programma, savukārt bērniem – piepūšamās atrakcijas. «Šogad lēmām
nenoslogot ar kultūras pasākumiem
visu dienu,» stāsta S.Sīle, piebilstot,
ka sestdien no pulksten 11 līdz 12 uz
pils saliņas skatuves kāps tautas deju
ansamblis «Diždancis» un kultūras
un tautas mākslas centra «Ritums»
kolektīvi, taču nākamās divas stundas
pasākuma viesus priecēs igauņu deju
kolektīvs «Tarbatu», lietuviešu deju
kolektīvs «Seja» un «Kalves» dejotāji.
Savukārt svētdien no pulksten 11 līdz
15 ar koncertu uzstāsies tautas deju
ansamblis «Lielupe».

«Vēja zirdziņš» svin
savu 25. dzimšanas dienu
 Anastasija Miteniece

Bērnu un jauniešu deju
kolektīvs «Vēja zirdziņš»
svin 25. dzimšanas dienu.
Par godu jubilejai Jelgavas
kultūras namā 19. maijā
pulksten 18 un 20. maijā
pulksten 17 notiks koncerts ««Vēja zirdziņam»
jau 25». Pasākuma pro
grammā paredzētas divas
daļas – deju izrāde «Vēja
zirgi sauli veda» un horeogrāfisks uzvedums «Kā
noķert Vēja zirdziņu?».
«Pirmā pasākuma daļa – deju
izrāde – ir teika ar režisores Daces
Micānes-Zālītes libretu par to, kā
radās Saule. Tā ir mūsu versija par
to, kā Vēja zirdziņš pārtop par Sauli
un kāds ir bijis viņa stāsts un ceļš,»
atklāj kolektīva mākslinieciskā vadītāja Alda Skrastiņa, piebilstot, ka uz
skatuves kāps vairāk nekā 220 kolektīva dejotāju. «Lai gan otrās daļas

ideju vēlamies paturēt noslēpumā,
varu teikt, ka tas būs ļoti raibs deju
kokteilis, kuru apvienot vienā stāstā
nebija viegli,» secina režisore Lolita
Truksne. «Uz skatuves būs redzams
gan bērnu uzvedums ar Ritas Spalvas horeogrāfiju Raimonda Paula
bērnu mūzikas pavadījumā, gan Lilitas Jansones horeogrāfija kolorītās
dejās, kuras nebūs tautiskas, gan
«Vēja zirdziņa» bijušo dejotāju jeb
absolventu uzstāšanās,» tā A.Skrastiņa. Jāpiebilst, ka savas bērnības un
jaunības dejošanas gaitas atsauks
atmiņā aptuveni 50 bijušo kolektīva
dejotāju, jubilejas koncertā dalot
skatuvi ar pašu bērniem.
«Mainās ne tikai «Vēja zirdziņa»
dejotāju paaudzes, bet arī pasaule
mums apkārt un līdz ar to arī vērtības,» kolektīva jubilejā daloties
pārdomās, atklāj A.Skrastiņa. «Man
svarīgi saglabāt tās vērtības, uz kurām balstās jebkurš deju kolektīvs.
Tā ir draudzība un mīlestība, gribasspēks un pienākuma apziņa un,
protams, disciplīna,» aizvadītos ga-

dus kolektīvā raksturo A.Skrastiņa,
piebilstot, ka arī pati mēģina mainīties, cenšoties sekot līdzi jauniešu
elkiem, un būt saprotoša bērnu
noslogotajā ikdienā. Savukārt īpašu
gandarījumu sagādā mirkļi, kad bijušie dejotāji un audzēkņi kļūst par
horeogrāfiem un skolotājiem. Tāds
bijis A.Skrastiņas audzēknes Gunas Trukšānes ceļš – tagad dejotāja
darbojas kolektīvā kā horeogrāfe un
repetitore un arī koncertā sarūpējusi
kolorītu deju bloku.
A.Skrastiņa vērtē, ka «Vēja zirdziņa» sauklis «Audz dejā!» nezaudē
aktualitāti arī šodien, jo gan profesionālā, gan garīgā izaugsme mijiedarbībā ar kolektīvu notiek ik dienu.
«Mēs turpināsim augt dejā, saglabāt
savas tradīcijas un būt vienoti lielā
ģimenē, taču visus bijušos dejotājus,
dejot gribētājus un citus interesentus aicinām baudīt krāšņo koncertu
kopā ar mums,» aicina A.Skrastiņa.
Biļetes uz jubilejas koncertiem
var iegādāties kultūras nama kasē,
cena – no 2,50 līdz 4,50 eiro.

