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10.00 – ZIEDU NOLIKŠANA PIE JĀŅA ČAKSTES PIEMINEKĻA.
10.00–20.00 – STARPTAUTISKAIS GRAFITI IELU MĀKSLAS FESTIVĀLS «BRĪVĪBAS STĀSTI»:

plkst.09.00–18.00 – 60 metru gara grafiti mākslas darba izveide; plkst.14.00 – radošās darbnīcas; plkst.18.00 – grupa
«Augša»; plkst.19.00 – apbalvošana; plkst.12.00–20.00 – DJ Vento (Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā).

11.00 – BRĪVĪBAS STAFETE:

Jelgavas skolu un pilsētas iedzīvotāju komandu skriešanas stafetes, kas simboliski iezīmē projekta «Brīvības ielu stāsti»
sākumu (Lielajā ielā posmā no Akadēmijas līdz Pulkveža Brieža ielai).

11.00–18.00 – IZSTĀDES «LĀČPLĒŠA PIEMINEKLIS JELGAVĀ – NO PAGĀTNES NĀKOTNEI» UN «LATVIJAS
GADSIMTS JELGAVĀ» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
13.00 – «LĀČPLĒSIS – BRĪVĪBAS SIMBOLS».

Pasākums veltīts 30. gadadienai, kopš atrasts Kārļa Jansona veidotā pieminekļa «Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» fragments (skvērā
pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja).

14.00 – BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI.

Popgrupas «Lai skan!» svētku koncerts, Amatu vidusskolas svētku cienasts, grāmatplaukts «Lasītājs dāvina lasītājam»,
mākslas studijas «Mansards» audzēkņu darbu izstādes u.c. (Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā).

16.00 – SKULPTURĀLĀ PILSĒTVIDES OBJEKTA «LAIKA RATS 100» ATKLĀŠANA (skvērā Lielajā ielā starp
Jāņa Asara un Lielo ielu).

17.00 – SVĒTKU KONCERTS «DZINTARA ZEMĒ DZINTARA ĻAUDIS».

Piedalās: kori «Balti», «Mītava», «Ozols», «Riti», «Spīgo», «Tik un tā», TDA «Jaunība», BJDK «Vēja zirdziņš», J.Kurševs, K.Ozoliņa, grupa «Tirkizband», Jelgavas popkoris. Koncertu vada Nacionālā teātra aktieri M.Botmane un R.Celms. Instrumentālā
grupa E.Jasa vadībā. Režisors S.Kalniņš. Svētku koncerta norisi aicinām vērot pie baltiem galdautiem klāta galda, ņemot
līdzi mazu cienastu un izbaudot kopības un piederības sajūtu Latvijai (Hercoga Jēkaba laukumā).

18.00 – VIDEOSTĀSTA «JELGAVAS BRĪVĪBAS BULVĀRA STĀSTS» PIRMIZRĀDE.

Stāsts par Jelgavas Brīvības bulvāra vēsturi, šodienu, iedzīvotājiem, pilsētas izaugsmi, katra cilvēka īpašo lomu pilsētas
un valsts vēsturē (Jelgavas 4. vidusskolā).

Jau 20. gadu pasniegs pilsētas
augstākos apbalvojumus
 Ritma Gaidamoviča

par ilggadēju un profesionālu darbību Studentu klubā, ieguldījumu
Sakot paldies par iekultūras vērtību saglabāšanā un
guldījumu pilsētas
Jelgavas vārda popularizēšanu.
attīstībā, Jelgavas pilSavukārt Goda raksts Pilsētas
sētas svētkos šogad
svētkos tiks pasniegts pieciem cilaugstākos apbalvojuvēkiem. To saņems tautas deju anmus pasniegs sešiem
sambļa «Lielupe» mākslinieciskā
cilvēkiem, pagājušās
vadītāja Elita Simsone par augstu
nedēļas domes sēdē
profesionālo meistarību, aktīvu
lēma Jelgavas pilsētas
darbu, ieguldījumu Jelgavas kuldomes deputāti.
tūras attīstībā un pilsētas vārda
popularizēšanu; biedrību «JelgaAugstāko pilsētas apbalvojumu vas roņi» un «Jelgavas jahtklubs
«Goda zīme» saņems LLU Stu- JJK» valdes loceklis Aleksandrs
dentu kluba vadītāja Anita Prūse Jakovļevs par nopelniem un ie-

guldījumu sportā un sabiedriskajā
darbībā Jelgavas pilsētā; LLU
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
Pārtikas tehnoloģijas katedras
profesore Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses nodaļas vadītāja Sandra
Muižniece-Brasava par pārtikas
speciālistu izglītošanu un aktīvu
darbību Jelgavas pilsētas uzņēmējdarbības attīstībā; Jelgavas
Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja
Agnese Freiberga par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un
jaunatnes izglītošanā Jelgavā un
Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas
skolotāja Arta Jurgenovska par

9. maijā no pulksten 13
līdz 18 Uzvaras parkā
norisināsies Eiropas dienas pasākums. «Izzināsim Jelgavu un Eiropu
radošajās darbnīcās,
mācīsimies sadarboties,
kopīgi paveikt labus
darbus, kā arī sportosim un būsim aktīvi,»
pasākuma norisi raksturo Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova.
Eiropas diena Uzvaras parkā
pulksten 13 tiks atklāta ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa uzrunu un Jelgavas
4. vidusskolas vīru kora «Kārkli
pelēkie zied» uzstāšanos, un apmeklētājus gaidīs arī visas Uzvaras
parkā esošās darbnīcas. Jāuzsver,

ka šogad Eiropas dienā pilsētā notiek arī Labo darbu festivāls, tādēļ
vairākas pasākuma aktivitātes
būs saistītas ar labajiem darbiem
mūsu pilsētā. Piemēram, pasākuma gaitā tiks atklāts Jelgavas
skolēnu dzejas krājums «Latvijai
100». Tas būs jau sestais Jelgavas
skolēnu dzejoļu apkopojums, kas
papildināts ar Jelgavas Mākslas
skolas audzēkņu vizualizācijām.
Labie darbi turpināsies ar īpaša
vides objekta izveidi – sadarbībā
ar Jelgavas tehnikumu stendā,
kur būs Latvijas kartes kontūra,
pasākuma dalībnieki rotās un piestiprinās kartē no ģipša veidotus
ziedus. Vēlāk šis vides objekts ceļos
uz nometni «Lediņi». Savukārt,
nodrošinot dabai draudzīgu un
noderīgu vietu parka kukaiņiem,
sadarbībā ar Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centru
bērni un jaunieši varēs piedalīties kukaiņu viesnīcas izbūvē.

Seši lieli un vairāki mazāki koka
karkasi tiks piepildīti ar zariem,
niedrēm, māla lauskām un citiem
dabai draudzīgiem materiāliem.
Vēlāk šīs kukaiņu viesnīcas tiks
izvietotas pilsētas parkos. Labo
darbu dienas izskaņā pasākuma
dalībnieki tiks aicināti rotāt un
vēlāk arī nogaršot svētku kliņģeri,
ko būs izcepuši Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņi.
Tradicionāli Eiropas dienas
izzinošās un radošās darbnīcas
būs sarūpējušas izglītības iestādes.
Piemēram, 2. pamatskola aicinās
piedalīties spēlē par Latvijas dabu,
Mākslas skola – zīmēt un veidot
albumu par jelgavniekiem Eiropā,
savukārt 6. vidusskolas darbnīcā
aicinās atcerēties par drošību.
Uzvaras parkā būs iespēja izzināt arī aktīvo Eiropu. No pulksten
13.30 līdz 16.30 sportiskākie un
erudītākie pasākuma dalībnieki
tiks aicināti piedalīties orientē-

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

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai iedzīvotājiem no-

augstu profesionālo meistarību,
drošinātu iespēju pieieguldījumu jaunatnes izglītošanā
dalīties Latvijas Reun pilsētas vārda popularizēšanu.
publikas Neatkarības
Apbalvojumus pasniegs 24. maideklarācijas pasludijā – Jelgavas domes priekšsēdētāja
nāšanas dienas svētku
Andra Rāviņa svinīgajā pieņempasākumos Jelgavā, 4.
šanā par godu Pilsētas svētkiem.
maijā pilsētas sabiedŠis ir jau 20. gads, kad pilsētā
riskajā transportā varēs
tiek pasniegti augstākie apbalvojubraukt bez maksas.
mi. Līdz šim Goda zīmi saņēmuši
107 cilvēki, Goda rakstu – 185. Ar
Šādu lēmumu pagājušajā nedēvisiem Goda zīmes saņēmējiem ļā Jelgavas domes sēdē pieņēma
var iepazīties pašvaldības mājas- deputāti. Jelgavas pašvaldības
lapas www.jelgava.lv sadaļā «Pil- izpilddirektore Irēna Škutāne
sēta», apakšsadaļā «Simbolika»,
«Jelgavas pilsētas Goda zīme».

norāda, ka 4. maijā bezmaksas
sabiedriskais transports pilsētā
tiks nodrošināts pirmo reizi –
līdz šim pašvaldība bezmaksas
sabiedrisko transportu nodrošināja 18. novembrī un vienu dienu
Pilsētas svētkos. Vienlaikus šajā
domes sēdē nolemts, ka arī Pilsētas svētkos – 25. un 26. maijā
– pilsētas sabiedrisko transportu
varēs izmantot bez maksas.
Izdevumus par bezmaksas
sabiedriskā transporta nodrošināšanu šajās trīs dienās SIA
«Jelgavas autobusu parks» segs
pašvaldība, šim mērķim paredzot
36 000 eiro.

Atjauno horizontālo marķējumu

9. maijā svinēsim Eiropas dienu
 Anastasija Miteniece

4. maijā pilsētas autobusos
varēs braukt bez maksas

 Anastasija Miteniece
šanās spēlē «Eiropa Jelgavā».
Spēle norisināsies pilsētas centrālajā daļā, savukārt pulksten
17.30 notiks labāko dalībnieku
apbalvošana Uzvaras parkā. Tāpat
tradicionāli Eiropas dienas gaitā
notiks spēles brīvā dabā. Šogad
tās norisināsies Uzvaras parkā.
4.–6. klases meitenes un zēni varēs
sacensties 3x3 futbolā, 7.–9. klašu
meitenes un zēni – 3x3 volejbolā.
Tāpat dalībnieki bez vecuma ierobežojuma tiks aicināti iziet šķēršļu
joslu un uzspēlēt spaikbolu.
Pasākumā uz skatuves «Muzikālā Eiropa» kāps 4. vidusskolas
jauniešu vokāli instrumentālais
ansamblis «Varbūt rīt», 7.–9. klašu ansamblis «Cits ansamblis»,
Spīdolas ģimnāzijas muzikālās
apvienības «Dark to Black», «6
sekundes» un «Spirit Band», kā arī
Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
jauniešu mācību grupa.
Dalība pasākumā ir bez maksas.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Pilsētā turpinās horizontālā marķējuma atjaunošana asfaltētajās
ielās. Darbus paredzēts
paveikt līdz jūnijam,
un to norises vietās var
būt īslaicīgi satiksmes
ierobežojumi.
«Apsekojam pilsētu, vērtējot,
kurās asfaltētajās ielās nepieciešams atjaunot marķējumu.
Vietās, kur ir gluds asfaltēts segums, marķējums tiek uzklāts,

izmantojot plastiku, savukārt
nelīdzenos posmos marķējuma
atjaunošanai tiek izmantota krāsa
ar atstarojošiem elementiem,»
stāsta iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs Imants Auders, uzsverot,
ka marķējuma atjaunošana katru
gadu notiek fragmentāri – uz ielas
tiek atjaunoti tikai nodilušie marķējuma elementi. Mehanizēti tiek
atjaunotas braucamās daļas joslas
sadalošās līnijas, savukārt gājēju
pāreju marķējumu un bultas uz
braucamās daļas atjauno strādnieki. Darbus veic SIA «Saava-LV».

Foto: JV

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Uzņēmēju dienas – platforma,
kur satikt klientus un tīkloties
Divas dienas Zemgales Olimpiskajā centrā jau piekto reizi norisinājās izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē». Šogad savu piedāvājumu un pakalpojumus tajā prezentēja ap 200 ražošanas uzņēmumu, izglītības iestāžu un pakalpojumu sniedzēju, no kuriem 18 piedalījās jau piekto gadu. Organizatori lēš, ka divu dienu laikā
izstādi apmeklējuši vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. «Uzņēmēju dienas vietējiem uzņēmumiem ir platforma, kur viņi ne vien var satikt potenciālos klientus, bet
arī tīkloties ar citiem uzņēmējiem,» uzsver Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāve Zane Timermane.
AS «Smiltnieki» Jelgavā ražo ceļu un ietvju apmales, pamatu blokus, dzelzsbetona aku grodus un to papildelementus. Piedaloties
izstādē, uzņēmums apmeklētājiem centās parādīt dažas idejas, kā
vēl ikdienā var izmantot aku grodus, prezentējot no tiem izveidotu
atpūtas telpu. Taču ražotāji spriež, ka no tiem var tapt arī lapenes,
pagrabi un pat pirtis. «Zinām, ka daži mūsu klienti no tiem pie mājas
izveidojuši baseinu. Paši praksē gan neesam mēģinājuši, bet domājam, ka var sanākt arī pirts, ja no iekšpuses apdara ar atstarojošo
materiālu, koku, bet no ārpuses apber ar zemi. Ja saliek kopā trīs
grodus, vietas varētu pietikt kādiem astoņiem cilvēkiem,» stāsta uzņēmuma izpilddirektors Alvis Traidass. Pēc divu dienu darba izstādē
uzņēmums guvis arī kādu atziņu, kas kalpos kā mācība. «Lai gan
Jelgavā darbojamies un ražojam jau vairāk nekā 25 gadus, cilvēkiem
tas ir pārsteigums. Kad stāstām, ka viss notiek Jelgavā, Tērvetes ielā,
viņi ir izbrīnīti. Tas nozīmē, ka par maz sevi reklamējam. Turpmāk
tam būs jāpievērš uzmanība,» saka A.Traidass.
Par to, ka uzņēmēji strādā ciešā sasaistē ar zinātniekiem, varēja
pārliecināties LLU stendā, kur apmeklētājiem piedāvāja degustēt
kopīgi radītus produktus. Piedāvājumā bija zirņu kraukšķi ar kakao
un sāļajām garšvielām, «Dabas dots» dzērieni un tējas, kā arī «Simply food» biezeņi un sulas. «Lielākais pārsteigums ir zirņu kraukšķi
ar kakao, ko radījuši mūsu zinātnieki, un šobrīd notiek sarunas ar
ražotāju par produkta iekļaušanu tirgū. Ceram, ka pēc gada tie
parādīsies arī veikalu plauktos,» saka LLU Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes (PTF) pārstāve Liene Ozola. Viņa atzīst, ka līdz ar jaunuzbūvētās PTF iespējām arvien vairāk uzņēmumu meklē sadarbību.
«Jūtam, ka ražotāji biežāk sadarbojas ar studentiem – diplomdarbi
tiek izstrādāti jau ar konkrētāku mērķi, radot produktus,» saka LLU
pārstāve Aija Vārava.

«To, ka mums ir labi amatnieki un labi mēbeļu meistari, cilvēki jau
zina, taču būtiski ir regulāri par sevi atgādināt, un šī ir viena no iespējām,» uzskata mēbeļu ražotājs SIA «Urbix 2» īpašnieks Normunds
Štefenhagens. Viņš izstādē piedalās jau piekto gadu un atzīst, ka
izstāde sniedz pienesumu biznesam. «Piemēram, pirms trim gadiem
mani šajā izstādē noskatīja bāra «Grāfs» saimnieks Rundāles pusē,
lai izveidoju bāra interjeru,» stāsta N.Štefenhagens, šoreiz izstādes
dalībniekiem prezentējot stabilas ozolkoka dārza mēbeles ar dizaina
elementiem, proti, galdu tur divi no koka izgrebti lāči.

Izstādes jaunpienācējs bija šokolādes rūpnīca SIA «Chocolette Confectionary», cienājot ar mazkaloriju šokolādi un konfektēm, kas tiek
tirgotas ar zīmolu «RED». «Lielākā daļa apmeklētāju ir pārsteigti par
to, ka šokolāde tiek ražota tepat, Jelgavā, atzīstot, ka iepakojuma
vizuālais noformējums ir mānīgs un liek domāt, ka tas ir importa
produkts. Daļai pārsteigums ir tas, ka bez cukura, ar dabīgajiem
saldinātājiem panākts, ka šokolāde ir tik salda,» atzīst uzņēmuma
pārstāve Linda Mitkeviča.
«Tie ir mūsu klientu atvestie ūdens paraugi. Brūnais – pirms
filtrēšanas, caurspīdīgais – pēc. Rokā man ir mūsu absolūtais
rekordists, kas ņemts no akas netālu no Jelgavas – šajā ūdenī
dzelzs daudzums uz vienu litru ir 25 miligrami, lai gan vidēji
vajadzētu būt 3 miligrami uz litru,» stāsta uzņēmuma «Jelgavas ūdens filtri» izpilddirektors Gunārs Davidčuks. Uzņēmums
pilsētā darbojas gadu, piedāvājot ūdens attīrīšanas filtrus un
iekārtas, un izstādē piedalās pirmo reizi – ar domu parādīt
sevi plašākai auditorijai. Izpilddirektors atzīst: jelgavnieki arvien vairāk aizdomājas par to, ka viņiem nepieciešams tīrs un
kvalitatīvs ūdens, tiesa, tas gan vairāk attiecas uz privātmāju
sektoru, jo daudzdzīvokļu mājās, kur ir pilsētas ūdens, tas ir
tīrs. «Vienīgi tas ir ciets, tāpēc pie mums iedzīvotāji meklē
ūdens mīkstinātājus,» stāsta G.Davidčuks.

SIA «Astarte Nafta», kas atzīta par izstādes labāko pārdošanas komandu, šoreiz apmeklētājiem prezentēja jaunākās paaudzes pildni.
Tā paredz, ka pie vienas ierīces autovadītājs var uzpildīt gan benzīnu,
gan gāzi, gan dīzeļdegvielu, gan degvielu lauksaimniecības produktu ražotājiem. «Šobrīd lielākoties gāzi var uzpildīt atsevišķi, nostāk
no parastās pildnes, taču šeit ir iespējams viss,» stāsta uzņēmuma
Klientu daļas vadītājs Edmunds Karčevskis, atzīstot, ka degvielas
uzpildes stacijās Jelgavā šādas pildnes vēl ir tikai plānā, Iecavā
jau darbojas, savukārt izstādes dalībniece tiks uzstādīta Ventspilī.
E.Karčevskis norāda, ka šādu pildņu uzstādīšanai ir divi ieguvumi
– gan ērtāk klientam, gan uzņēmums var ieekonomēt vietu uz
atsevišķas gāzes cisternas izvietošanu. Tāpat Zemgales uzņēmēju
dienās interesentiem tika stāstīts, ka jau drīzumā «Astarte Nafta»
degvielas uzpildes stacijās plānots uzstādīt pildnes, kurās jaunās
paaudzes smagajām automašīnām būs iespēja uzpildīt «ADblue»,
kas jāpievieno degvielai, lai samazinātu kaitīgo izmešu daudzumu.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Ir jāsaimnieko gudrāk, lai celtu efektivitāti
Izstādes pirmajā dienā
notika biznesa forums
«Zemgales uzņēmēja
DNS – realitāte un nākotnes perspektīva».
Savos secinājumos par
to, kāds šobrīd ir vidējā Zemgales, tostarp
Jelgavas, uzņēmuma
portrets, izanalizējot
dažādu pētījumu datus, dalījās Zemgales
Plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra
vadītājs Nauris Pauliņš.
Zemgales teritorija aizņem
16 procentus no visas Latvijas
un nodarbina 12,2 procentus
iedzīvotāju, no kuriem ekonomiski aktīvākie cilvēki dzīvo
reģiona lielākajās pilsētās – Jelgavā, Jēkabpilī un Aizkrauklē.

N.Pauliņš uzsver, ka tendences
uzņēmējdarbībā nosaka vērtības
un tradīcijas – zemgaļi izsenis
bijuši labi zemkopji, prasmīgi
amatnieki, veiksmīgi tirgotāji.
Reģiona specifika nav mainījusies
– arī šobrīd lauksaimniecības un
mežsaimniecības sektors aizņem
vairāk nekā 30 procentus, savukārt tirdzniecība – 17 procentus
no uzņēmējdarbības spektra.
Zemgales ekonomikas dzinējspēki ir Jelgava un Jēkabpils, un
tajās šobrīd ir 5,87 nodarbinātie
uz vienu uzņēmumu. «No 2009.
līdz 2015. gadam Jelgavā nodarbināto skaits ir pieaudzis par 21,3
procentiem, un šobrīd pilsētā ir
viens no zemākajiem bezdarba
rādītājiem Latvijā,» stāsta N.Pauliņš. Jelgavā dominē apstrādājošā
rūpniecība – pēc valsts pētījuma
programmas «Ekosoc-LV» datiem,

nepilni 16 procenti uzņēmumu
strādā tieši šajā segmentā. «Tas,
ka vidējais Zemgales uzņēmējs ir
strādīgs un uzticams darbarūķis,
kas turklāt vēl iemanījies labi
tirgoties, šaubu nav. Taču dažādu
pētījumu dati tomēr apliecina, ka
mūsu uzņēmumi iegulda lielas
pūles, lai sasniegtu rezultātu,
bet efektivitāte nav tik augsta,
kā varētu vēlēties, – mēs krietni
atpaliekam ne tikai no Rīgas un
Pierīgas, bet arī Kurzemes. Zemgale apsteidz tikai Vidzemi un
Latgali un šobrīd ir ceturtajā vietā
Latvijā pēc IKP rādītāja uz vienu
cilvēku. Tas liek domāt, ka mums
vajadzētu strādāt gudrāk – nevis
čaklāk, bet gan gudrāk, un viens
no ierosinājumiem būtu darboties
nevis katram pašam par sevi, bet
gan kooperēties ar līdzīgiem un
kopīgi iet tirgū, kas dos daudz

lielāku efektivitāti. Mūsu novērojumi liecina, ka šobrīd uzņēmēji
arvien vairāk saprot, ka ir jāstrādā
gudrāk, tāpēc tiek radīti produkti
ar pievienoto vērtību, izmantojot
jaunās tehnoloģijas vai veidojot
sadarbību ar zinātniekiem,» atzīst
N.Pauliņš, piebilstot, ka pēdējos
gados jūtami augušas zināšanas
par ekonomiku, tāpat cilvēki
daudz vairāk pelna ar prāta potenciālu, nevis roku darbu.
N.Pauliņš uzsver, ka pēdējos gados notiek lielas pārmaiņas Zemgales uzņēmēja DNS ģenētiskajā
kodā, jo no vienpatņiem kļūstam
par ļoti atvērtām un motivētām
būtnēm, kas cenšas sasniegt vairāk, saprotot, ka eksports ir tas,
kas mums nodrošina dzīvotspēju
pasaules mērogā. «Uzņēmēji – gan
apstākļu spiesti, gan no iespēju
viedokļa – saprot, ka ir jāstrādā

eksportam,» piebilst N.Pauliņš.
To apliecina arī Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
teiktais: Jelgavā eksports pēdējo
desmit gadu laikā pieaudzis par 30
procentiem. «Tas nozīmē, ka mēs
esam spējīgi apgūt jaunus tirgus
un tos iekarojam,» Uzņēmēju dienās sacīja A.Rāviņš. Savukārt Ministru prezidents Māris Kučinskis
atzina, ka reti kura pilsēta var
lepoties ar eksporta pieaugumu
šādā apjomā, kas ir daudz vairāk
nekā vidēji valstī. «Latvijā jau šobrīd ir ne viens vien ražotājs, kas
gūst panākumus gan vietējā tirgū,

gan arī ārvalstīs. Uzņēmumam
jāspēj tiekties uz panākumiem,
savu darbību izvēršot ārējos tirgos,» tā M.Kučinskis.
Apkopotie dati liecina, ka
visbiežāk uzņēmēji palīdzību
primāri meklē savā pašvaldībā.
«Jelgava ir labs piemērs citiem,
jo zina savas prioritātes un uz
tām arī strādā. Viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbība, kam
šajā pilsētā tiek pievērsta liela
uzmanība. Noteikti ir jāuzteic
tas, ka pašvaldība ir izveidojusi
veiksmīgu sadarbības modeli ar
uzņēmējiem,» sacīja M.Kučinskis.
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Pieaugs maksa par
sociālajiem pakalpojumiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas domes
deputāti aprīļa domes
sēdē apstiprināja jauno
Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu
maksas pakalpojumu
cenrādi. Izmaiņas paredz, ka no 1. jūlija palielināsies maksa par
klienta aprūpi mājās,
maksa par ēdināšanu
dienas centros «Atbalsts» un «Integra»,
kā arī par uzturēšanos
grupu dzīvokļos un
naktspatversmē.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova
skaidro, ka visbūtiskāk pieaugs
maksa par klienta aprūpi mājās.
Šo pakalpojumu 155 klientiem nodrošina biedrība «Latvijas Samariešu apvienība», un pakalpojuma
līgumcena ir 6,90 eiro par stundu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība piedalās šī pakalpojuma līdzfinansēšanā
un paredz atvieglojumus pakalpojuma saņēmējiem. Vadītājas
vietniece norāda, ka klients tiek atbrīvots no maksas, ja tam piešķirts
trūcīgā statuss vai viņš saņem šo
pakalpojumu Eiropas Sociālā fonda projekta «Atver sirdi Zemgalē»
gaitā – deinstitucionalizācijas plāna programmā. J.Laškova skaidro,
ka jaunajā dokumentā ir noteiktas
arī personu grupas, kuras aprūpi
mājās varēs saņemt ar atlaidi jeb
maksājot tikai līdzdalības maksājumu. Tiem klientiem, kuri šo
pakalpojumu šobrīd saņem ar 0,40
eiro līdzmaksājumu, no 1. jūlija
maksa pieaugs līdz 0,70 eiro par
stundu, bet daļai klientu no 1. jūlija
aprūpes pakalpojums mājās tiks
nodrošināts ar 3,80 eiro līdzmaksājumu par stundu. Šobrīd pilsētā
ir 137 personas, kuras no 1. jūlija
šo pakalpojumu varēs saņemt par
0,70 eiro stundā, un 18 personas,
kurām būs jāmaksā 3,80 eiro.
Izmaiņas maksas pakalpojumos paredz arī to, ka no 1. jūlija
augs klienta līdzmaksājums par
ēdināšanu dienas centrā «Atbalsts» un «Integra». «Atbalsta»
klientiem no 1. jūlija būs jāmaksā
par 15 centiem vairāk – 0,60 eiro
dienā, bet «Integras» klientiem
līdzmaksājums par ēdināšanu
palielināsies par 20 centiem un
būs 0,90 eiro dienā. «Nelielais
līdzmaksājuma pieaugums skaidrojams ar ēdināšanas pakalpojuma sadārdzināšanos,» papildina
J.Laškova, piebilstot, ka dienas
centrā «Harmonija» maksa par
pakalpojumu ar ēdināšanu vai
bez paliks nemainīga. No maksas
par ēdināšanu ir atbrīvotas trū-

cīgas personas un dienas centru
klienti, kuri saņem pakalpojumu
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
projektā «Atver sirdi Zemgalē».
Jāpiebilst gan, ka «Harmoniju»
skars citas izmaiņas. Proti, tiks
paaugstināta uzturēšanās maksa
centrā klientiem, kuri deklarēti
citā pašvaldībā. Šobrīd citas pašvaldības par saviem iedzīvotājiem,
kuri uzturas «Harmonijā», ja netiek nodrošināta ēdināšana, maksā
32,73 eiro, bet no 1. jūlija maksās
39,71 eiro, savukārt, ja pakalpojumā ir iekļauta ēdināšana, šobrīd
cena par vienu uzturēšanās dienu
ir 34,15 eiro, bet pēc izmaiņām –
41,08 eiro.
Par 20 centiem no 1. jūlija tiks
palielināta telpu ekspluatācijas
pakalpojumu maksa pašvaldības
grupu dzīvokļu klientiem, kuri
saņem pakalpojumu Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9. No 1. jūlija
par vienu kvadrātmetru ziemas
periodā būs jāmaksā 2,20 eiro
mēnesī, vasaras periodā – 1,20 eiro,
šobrīd cena ir attiecīgi 2 un 1 eiro.
Mainīsies arī maksa par uzturēšanos naktspatversmē. No 1.
jūlija Jelgavā deklarētie klienti un
klienti, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jelgavas pašvaldībā,
par uzturēšanos naktspatversmē
līdz 90. dienai par nakti maksās
1 eiro, bet klienti, kuri uzturēsies
ilgāk par 90 dienām, par nakti
maksās 2 eiro. Šobrīd naktspa
tversmes klienti par vienu nakti
maksā 0,80 eiro, ja uzturas līdz
vienam gadam, un 1,20 eiro, ja
uzturas ilgāk par gadu. J.Laškova
skaidro, ka cena tiek paaugstināta,
jo ir augušas ēdināšanas izmaksas.
«Brokastis un vakariņas kopā
personai izmaksā 3,15 eiro, un
lielāko daļu apmaksā pašvaldība.»
Klienti, kuri objektīvu iemeslu dēļ
nevarēs samaksāt, tiks iesaistīti
līdzdarbības pienākumu veikšanā
un no maksas par uzturēšanos
naktspatversmē atbrīvoti. Citā
pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri vēlēsies uzturēties
naktspatversmē, turpmāk būs
jāmaksā 8,73 eiro (šobrīd 8,10 eiro)
par vienu nakti.
Tāpat noteikts, ka Jelgavā deklarētās personas turpmāk psihologa pakalpojumu varēs saņemt
bez maksas, taču būs nepieciešams
sociālā darbinieka izvērtējums un
nosūtījums pie speciālista.
Vēl jaunais cenrādis paredz, ka
tiks palielināta maksa citām pašvaldībām, kurās deklarētie vecāki
un bērni saņems pakalpojumu
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra struktūrvienībā «Krīzes
centrs». Šobrīd citai pašvaldībai
klienta uzturēšanās Krīzes centrā
diennaktī izmaksā 27,82 eiro, bet
no 1. jūlija – 34,64 eiro.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Talkoja vairāk nekā
2200 jelgavnieku

Kopš 1. maija Lielupē un
Driksā patrulē ūdenspolicija. Savukārt līdz ar
peldsezonas sākšanos
par pilsētnieku drošību
pludmalēs rūpēsies arī
glābēji.
«Ūdenspolicijas prioritāte ir
cilvēku drošība, tāpēc pastiprināta
uzmanība tiks pievērsta mazizmēra kuģošanas līdzekļu uzraudzībai,
piemēram, motorlaivām, jahtām,
kuģīšiem, katamarāniem, ūdens
velosipēdiem. Pats svarīgākais ir
tas, vai šie peldlīdzekļi ir aprīkoti
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un vai tiek ievērotas
drošības prasības, piemēram, vai
uz klāja esošajiem bērniem līdz 12
gadu vecumam ir glābšanas vestes,
vai transportlīdzekļa vadītājs nav
alkohola reibumā,» stāsta Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas

Satiksmes uzraudzības nodaļas
priekšniece Inga Stepane. Viņa
norāda, ka ik gadu atpūtnieku
skaits uz ūdeņiem pieaug, tāpēc
īpaša uzmanība tiek pievērsta arī
katamarānu un ūdens velosipēdu
iznomātājiem – ar viņiem tiek
pārrunāti kuģošanas noteikumi,
kas jāizskaidro atpūtniekiem. Būtiskākais ir tas, ka nedrīkst braukt
pa peldēšanas zonu, jo tas apdraud
peldētājus.
Oficiālā peldsezona sāksies 15.
maijā – šajā dienā abās pilsētas
pludmalēs darbu sāks glābēji. Viņi
katru dienu no pulksten 10 līdz
22 gādās par atpūtnieku drošību
gan uz ūdens, gan krastā. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce skaidro, ka glābēju pienākumos ietilpst palīdzības sniegšana uz ūdens, pirmās
palīdzības sniegšana, kārtības
uzraudzīšana un nodrošināšana,
raugoties, lai pludmales terito-
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hitektu savienība un analoga
Igaunijas arhitektu biedrība,
un papildu ekspertīžu veikšana. Tiesa apstiprināja tikai
lūgumu par Latvijas Arhitektu
savienības pieaicināšanu kā
ekspertus, jo tas varētu palīdzēt tiesai pieņemt objektīvu
lēmumu lietā. Kā norādīja
referējošais tiesnesis Mārtiņš

Birkmanis, ir būtiski saprast,
kas un kāds no arhitektoniskā
viedokļa ir reprezentācijas
objekts, bet savus jautājumus
Arhitektu savienībai var sagatavot arī visi lietas dalībnieki.
Vēl tiesa pieprasīja Jelgavas domei iesniegt papildu dokumentus, tostarp strīdus teritorijas
plānojumu, kāds bija spēkā
būvatļaujas izdošanas brīdī, un
kāds tas ir tagad, ja ir veiktas
kādas izmaiņas. Līdz ar to
nākamā tiesas sēde ieplānota
5. septembrī.
Ar prasību atcelt Jelgavas
Būvvaldes 2017. gada 17. februārī izdoto būvatļauju tiesā
vērsās biedrības «Jelgavas
attīstībai», «Direct impact» un
23 privātpersonas.

rijās nesmēķē, nelieto alkoholu,
nebrauc ar velosipēdiem un motorizētiem transportlīdzekļiem, kā
arī neieved suņus.
Pašvaldība jau sākusi arī sakārtot pludmales. «Pagājušajā nedēļā
pievestas smiltis un izlīdzināta
pludmales zona, ūdenslīdēji tīrīja upes gultni,» stāsta iestādes
«Pilsētsaimniecība» zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze
Gamorja. Tuvākajā laikā paredzēts
uzstādīt arī informatīvos stendus
un ģērbtuves, bet pēc svētkiem
tiks montēti bērnu rotaļu elementi
Lielupes labā krasta pludmalē.
«Pilsētsaimniecības» speciāliste
piebilst, ka smiltis piebērtas arī
pludmales volejbola laukumā
Pasta salā, arī tīkls ir uzlikts, un
interesentiem laukums jau ir pie
ejams. Tāpat pirms peldsezonas
tiks apsekoti āra trenažieri Pasta
salā. Glābēju posteņi gan tiks izvietoti tikai dienu pirms oficiālās
peldsezonas sākšanās.

M
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Lietā pieaicinātā trešā persona SIA «Auras centrs», kam
pieder zemesgabals Cukura
ielā 2, bija iesniegusi tiesā vairākus lūgumus. Būtiskākie no
tiem – lūgums noraidīt tiesas
sastāvu, jo pastāvot šaubas par
objektīva lēmuma iespējamību;
papildu ekspertu pieaicināšana
lietā, piemēram, Latvijas Ar-

 Vairākās vietās Jelgavā ir veiktas
satiksmes organizācijas izmaiņas un
satiksmes drošības uzlabojumi – noteikti stāvēšanas ierobežojumi, stāvēšanas laiks, mainīta zīmju darbības
zona, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Autovadītāji
aicināti ņemt vērā izmaiņas. Izmaiņas
veiktas saskaņā ar Satiksmes kustības
drošības komisijas (SKDK) lēmumiem.
Garozas ielā 22 pie Jelgavas 2. pasta
nodaļas uzstādīta ceļa zīme «Stāvvieta»
un papildzīmes, kas nosaka, ka pasta
darba laikā – darbdienās un sestdienās
no pulksten 8 līdz 18 – automašīnas var
stāvēt vienu stundu. Ar ierosinājumu
veikt šādas izmaiņas SKDK sēdē vērsās
pasts, jo pirms zīmju izvietošanas nereti
klientiem nebija vietas, kur novietot
auto – laukumu bija aizņēmuši tuvējo
māju iedzīvotāji. Iebraucamajā ceļā no
Akadēmijas ielas, kas ved uz Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja stāvlaukumu, noteikts, ka
transportlīdzekļiem aizliegts apstāties
un stāvēt iebraucamā ceļa abās pusēs.
Šīs izmaiņas ieviestas, lai netraucētu
darbus, kas saistīti ar muzeja jumta
seguma nomaiņu. Sarmas ielas 4
stāvlaukumā pie Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centra ceļa
zīmei «Stāvvieta», kur noteikts stāvēšanas laiks divas stundas, uzstādīta
papildzīme ar informāciju «Izņemot ar
JPOIC atļaujām». Ietves zonā uz apmales uzkrāsots horizontālais apzīmējums
– nepārtraukta dzeltenā līnija –, kas
nosaka, ka aizliegts apstāties un stāvēt.
Izmaiņas ieviestas arī Vecajā ceļā no 75.
līdz 81. namam, pagarinot ceļa zīmes
«Maksimālā ātruma ierobežojums
(30 km/h)» darbības zonas posmu pie
mājām. Pērnavas ielā 16 pie pirmsskolas
izglītības iestādes «Pīlādzītis» uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» ar
papildzīmēm par darbības zonu – 20
metri. Savukārt pie ēkas Elektrības ielā
10 uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties aizliegts», kas transportlīdzekļiem aizliedz
apstāties un stāvēt.

Pašvaldības policija sāk strādāt uz ūdeņiem

Vec

Pagājušajā nedēļā Administratīvās rajona tiesas
Jelgavas tiesas namā bija plānots skatīt divu
biedrību un vairāku pilsētas iedzīvotāju prasību
atcelt Jelgavas Būvvaldes izdoto būvatļauju Cukura ielā 2 celt lielveikala ēku. Tiesas ieskatā, lai
lietu varētu izskatīt pēc būtības, tai nepieciešami
papildu dokumenti, ko tiesa arī pieprasīja, tāpēc
lietas izskatīšana atlikta uz 5. septembri.

 8. maijā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notiks
kārtējais bezmaksas seminārs par
aktualitātēm nodokļu jomā. Seminārs būs sadalīts trīs blokos. Pulksten
10 aicināts ikviens, kurš vēlas uzsākt
uzņēmējdarbību – tiks izvērtētas uzņēmējdarbības formas, sniegts ieskats par
formas izvēli un reģistrēšanu, apskatīti
nodokļu veidi un nodokļu maksāšanas
režīma izvēle, grāmatvedības kārtošana
un organizēšana. Semināru vadīs Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) speciālisti,
kuri sniegs arī atbildes uz jautājumiem.
Pulksten 13 būs praktiska nodarbība
datorklasē saimnieciskās darbības
veicējiem, lai sagatavotu pārskatu un
iesniegtu elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (EDS). Savukārt pulksten 14.30
uz praktisko nodarbību aicinātas fiziskas personas, kuras vēlas EDS iesniegt
deklarāciju. Semināru rīko Jelgavas
pašvaldība sadarbībā ar VID. Dalība
nodarbībās ir bez maksas, bet, tā kā
vietu skaits ir ierobežots, interesentiem
iepriekš jāpiesakās, norādot, kuru semināra bloku vēlas apmeklēt. Pieteikties
semināram, kā arī uzzināt papildu
informāciju var pa tālruni 63012155,
63082169 vai e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv.

«Pateicoties jelgavnieku iniciatīvai, šogad Lielās talkas laikā tika sakoptas, labiekārtotas
un apzaļumotas vairāk nekā 80 pilsētas vietas,» norāda SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis
Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis, uzsverot, ka savākti 4200 Lielās talkas
atkritumu maisu. Lielajā talkā iesaistījās ap 2200 jelgavnieku, kas ir par teju 300 vairāk nekā
pērn. Daudzi talcinieki sakopšanas darbus paveica agrāk, daži jelgavnieki talkoja vairāku
dienu garumā, bet lielākais talkas dalībnieku skaits tomēr bijis Lielās talkas dienā, 28. aprīlī. «Šogad talkas maisu un lielgabarīta atkritumu bija ļoti daudz, un diemžēl jāatzīst, ka
cilvēki vēl aizvien vairāk spiesti pievērsties teritorijas sakopšanai, ne labiekārtošanai,» stāsta
A.Jankovskis, papildinot, ka tomēr bija arī dažas pilsētas vietas, kur sakopšanas darbi nebija
nepieciešami, tāpēc iedzīvotāji pievērsās bērnu laukumu atjaunošanai, sēja zālienu, stādīja
puķes un krūmus. A.Jankovskis stāsta, ka īsi pirms Lielās talkas tika sarūpēti vēl aptuveni
1000 Lielās talkas maisu. «Cilvēki sakopa teritoriju, un darba procesā atkritumu izrādījās
vairāk, tādēļ daudzi talcinieki ieradās pēc papildu maisiem,» skaidro A.Jankovskis. Viņš gan
uzsver, ka pie lielgabarīta atkritumu konteineriem, kuri tika piepildīti un izvesti vairākas
reizes dienā, tika atstāts vēl aptuveni pusotrs tūkstotis talkotāju sarūpētu atkritumu maisu.
Atkritumu nodošana turpināsies aptuveni nedēļas garumā.
Jau vairākus gadus aktīvi talkā iesaistās Satiksmes ielas 53. mājas iedzīvotāji (attēlā) – arī
šogad viņi pagalmā atjaunoja bērnu rotaļu laukumu, uzstādīja soliņus, iesēja zālienu, sastādīja puķes un tīrīja pagrabus.

Prasību atcelt lielveikala
būvatļauju skatīs septembrī
 Ilze Knusle-Jankevica

Īsi

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica
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satiksmei slēgto posmu
iespējamie apbraucamie ceļi

iela
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Pils sala – tūrismam un ūdenssportam
 Kristīne Langenfelde

dība uzsāka sarunas ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīsŠobrīd Pils salā tiek būtības ministriju par iespēju 1,6
vēts skatu tornis, tam
hektāru plašajā teritorijā izveidot
līdzās tiks ierīkots atpūtūrisma informācijas centru un
tas laukums, kā arī izveistāvlaukumu. «Saskaņā ar 2017.
dota veselības taka, un
gada 30. maija Ministru kabineta
tas ir tikai sākums pašnoteikumiem Nr.285 «Grozījumi
valdības iecerei attīstīt
Ministru kabineta 2008. gada 13.
Pils salu kā tūrismam
maija noteikumos Nr.326 «Dabas
un ūdenssportam pielieguma «Lielupes palienes pļavilcīgu vidi. Jau vairāku
vas» individuālie aizsardzības un
gadu garumā pašvaldīizmantošanas noteikumi»» šajā
ba mērķtiecīgi ir strāteritorijā, saskaņojot ar Dabas aizdājusi, lai šogad varētu
sardzības pārvaldi, drīkst ierīkot
uzsākt realizēt divas
publiski pieejamus izziņas, atpūtas
ieceres – daļā Pils salas
un tūrisma infrastruktūras objekdabas lieguma izveidot
tus, piemēram, dabas taku, inforpievilcīgu tūrisma inframācijas stendu, skatu platformu,
struktūru un uzbūvēt
informācijas centru, atpūtas vietu,
jaunu airēšanas sporta
sabiedriskās tualetes, zirgu barībāzi Lielupes krastā.
bas novietni, auto stāvlaukumu,
zirgu novietni plūdu un ziemas
«Reti kura pilsēta var lepoties periodam,» stāsta G.Osīte.
ar šādu dabas teritoriju un tur
mītošajiem savvaļas zirgiem pašā Finansējums paredzēts
Paralēli zemes jautājumu risināpilsētas centrā, taču, ja mēs raugāmies no tūristu viedokļa, tad jāat- šanai pašvaldība meklēja iespēju
zīst, ka šobrīd Pils salā nav infra- piesaistīt investīcijas projekta īsstruktūras, kas šo vietu padarītu tenošanai. «Šobrīd esam panākuši,
pievilcīgu tūrisma attīstībai. Tieši ka Jelgavas pašvaldībai projekta
tāpat ir ar esošo airēšanas bāzi, kas «Pilssalas ielas degradētās teriuzbūvēta 1970. gadā un ir morāli torijas sakārtošana» īstenošanai
un tehniski novecojusi. Tāpēc abi ir pieejami 3,4 miljoni eiro no ES
šie projekti ir iekļauti pilsētas at- fondu līdzekļiem integrēto teritotīstības programmas 2014.–2020. riālo investīciju ietvarā,» uzsver
gadam investīciju plānā. Līdz G.Osīte.
Papildus pašvaldība paredz piešim ir veikti visi priekšdarbi, lai
šogad varētu uzsākt realizēt Pils saistīt valsts budžeta finansējumu
salas attīstības projektus,» skaidro 800 000 eiro apmērā jaunas airēJelgavas pilsētas domes Attīstības šanas bāzes izveidei mūsu pilsētā.
un pilsētplānošanas pārvaldes
Rekonstruēs Pilssalas
vadītāja Gunita Osīte.

Sakārtoti zemes jautājumi

Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem, kas jau paveikts, ir zemes
jautājumu sakārtošana. Lai realizētu abas ieceres, pašvaldībai bija
nepieciešams paplašināt teritoriju,
uz kuras būtu iespējams izveidot
jauno infrastruktūru. «Esošās
airēšanas bāzes vieta, kas atrodas
starp Pilssalas ielu un upi, ir par
šauru, lai tajā uzbūvētu mūsdienu
prasībām atbilstošu sporta būvi,
tāpēc, panākot vienošanos ar
LLU un Zemkopības ministriju, ar
Ministru kabineta rīkojumu 2015.
gadā pašvaldība savā pārziņā
pārņēma īpašumu Pilssalas ielā
5, kas sastāv no divām ēkām un
zemes 5000 kvadrātmetru platībā,
ar mērķi tur attīstīt ūdenstūrisma
un sporta bāzi,» skaidro G.Osīte.
Savukārt atbilstošas tūrisma
infrastruktūras izveidei pašval-

ielu, labiekārtos
tūrisma infrastruktūru

Realizējot projektu, paredzēts,
ka pilnībā tiks rekonstruēta arī
Pilssalas iela no Lielupes tilta līdz
Pilssalas ielai 5, kas būs kā pieved
ceļš jaunizveidotajiem objektiem,
vienlaikus atjaunojot arī tiltu
pār kanālu. Kā uzsver G.Osīte,
teritorijas attīstība netiek veidota
atrauti no esošās situācijas Pils
salā. «Neapšaubāmi, salas viena
no pievilcīgākajām bagātībām ir
tur mītošie savvaļas zirgi, tāpēc,
realizējot projektu, paredzam arī
specifiskas nianses, piemēram,
netālu no jaunajiem laukumiem
tiks pielāgota vieta zirgiem, kur
viņi varēs patverties pavasara
plūdu gadījumā.» Tāpat, izveidojot
stāvlaukumu un tūrisma centru,
kur pirms došanās dabas liegumā
būs iespēja iepazīties ar izsmeļošu
informāciju par «Natura 2000»

aizsargājamo dabas teritoriju,
paredzēts to iežogot, lai neradītu
apdraudējumu savvaļas zirgiem.
Ieeja Pils salā būs paredzēta tieši
no šī stāvlaukuma, kas jau tālāk
būs savienots ar izveidoto infra
struktūru pie jaunizbūvētā skatu
torņa.

Pils salas viena no pievilcīgākajām bagātībām ir tur mītošie savvaļas zirgi, tāpēc, realizējot
salas attīstības projektu, paredzētas arī specifiskas nianses, piemēram, tiks pielāgota vieta
zirgiem, kur viņi varēs patverties pavasara plūdos, tāpat tiks izbūvēta jauna siena novietne.

Moderna airēšanas bāze

Jautājums par nepieciešamību
pilsētā izbūvēt jaunu airēšanas
sporta bāzi ir aktuāls jau ilgus gadus. Sākotnēji pašvaldība pat apsvēra iespēju airēšanas bāzi pārcelt
uz Pasta salu, iegādājoties papildu
zemi no privātīpašniekiem. Taču
no šīs ieceres bija jāatsakās, jo šajā
vietā upe met līkumu un straume
neļauj sportistiem pilnvērtīgi trenēties. Savukārt pie esošās sporta
bāzes šādu problēmu nav, un tā no
lokācijas viedokļa mūsu pilsētā ir
vispateicīgākā airēšanas sportam.
Taču pati airēšanas bāze ir novecojusi – remonts ēkā veikts 1998.
gadā, ģērbtuves un palīgtelpas
ir mazas un nav apsildāmas, kas
liedz trenēties ziemas apstākļos.
Trenažieru zāle neatbilst mūsdienu prasībām, ēkā nav sanitārā
mezgla un dušas telpas. Pašvaldība
paredz, ka līdz ar jaunas bāzes
izveidi tajā treniņus aizvadīs ūdens
sporta veidu sportisti, bet sacensībās varēs uzņemt līdz pat 400
dalībnieku.
Līdz ar teritorijas paplašināšanu
pašvaldība jauno bāzi varēs izbūvēt Pilssalas ielā 5 un 12.
Tāpat projektā paredzēts nostiprināt Lielupes krasta līniju 170
metru garumā – posmā no Pilssalas ielas 12 līdz Pilssalas ielai 5 –,
veidojot to kā gabionu ar skatītāju
tribīnēm un speciāli izbūvētām
vietām laivu nolaišanai upē. Šiem
darbiem jau ir veikta topogrāfiskā
un ģeoloģiskā izpēte, un notiek
projekta izstrāde.

nostiprināšana, noeju un citas
airēšanas sporta nodarbībām un
sacensību vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izveide.
Savukārt nākamais solis būs
esošo ēku demontāža Pilssalas
ielā 5, ko paredzēts veikt no
augusta līdz oktobrim. Teritorijā, ko pašvaldība pārņēma
īpašumā no valsts, šobrīd atrodas
vidi degradējošas ēkas, kas tiek
izmantotas savvaļas zirgu uzturēšanas vajadzībām, piemēram,
siena glabāšanai. Kamēr nebūs
uzsākti jaunās ūdenstūrisma un
sporta bāzes būvdarbi, arī pēc ēku
demontāžas teritorijā tiks saglabāta zirgu barības novietošana,
bet pēc tam, projekta gaitā, tiks
izveidota jauna barības novietne,
kas iekļausies apkārtējā teritorijā.
Paralēli tam šogad tiek uzsākta
būvprojekta izstrāde airēšanas
bāzei. Pašvaldība šāgada budžetā ir paredzējusi līdzekļus arī
būvprojekta izstrādei Pilssalas
ielas rekonstrukcijai, stāvlaukuma izbūvei un citas nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Šie
būvdarbi Pilssalas ielā sāksies
Būvdarbi sāksies jūlijā
Jau jūlijā sāksies būvdarbi nākamgad un tiks realizēti divu
Pilssalas ielā 12 – Lielupes krasta gadu laikā.

Attīstot Pils salu, pilnībā tiks rekonstruēta
Pilssalas iela, atjaunojot arī tiltu pār kanālu.

Foto: Ivars Veiliņš

Jau šogad paredzēts demontēt ēku Pilssalas ielā 5. Teritorijā, ko
pašvaldība pārņēma īpašumā no valsts, šobrīd atrodas vidi degradējošas ēkas, kas tiek izmantotas savvaļas zirgu uzturēšanas vajadzībām, piemēram, siena glabāšanai. Projektā paredzēts izveidot
jaunu zirgu barības novietni, kas iekļausies apkārtējā teritorijā.

Airēšanas bāze, kas celta 1970. gadā, ir morāli un tehniski
novecojusi – ģērbtuves un palīgtelpas ir mazas un nav apsildāmas, kas liedz trenēties ziemā, trenažieru zāle neatbilst
prasībām, ēkā nav sanitārā mezgla un dušas telpas. Pašvaldība paredz, ka līdz ar jaunas bāzes izveidi tajā treniņus
aizvadīs ūdens sporta veidu sportisti, bet sacensībās būs
iespēja uzņemt līdz pat 400 dalībnieku.
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Atzīst par labāko uzbrucēju

Latvijas Hokeja
federācija nosaukusi «Optibet» hokeja
līgas labākos
2017./2018.
gada sezonas
spēlētājus. Par labāko līgas uzbrucēju
šosezon atzīts HK «Zemgale/LLU» hokejists Ivans Ribčiks. Baltkrievijas spēlētājs
I.Ribčiks regulārajā čempionātā iekrāja
23 (14+9) punktus, bet 10 izslēgšanas
spēlēs guva deviņus vārtus un atdeva
vienu piespēli, informē Latvijas Hokeja
federācija. HK «Zemgale/LLU» kluba direktors Aivars Zeltiņš norāda, ka klubam
ir vienošanās ar I.Ribčiku, ka viņš arī nākamsezon pārstāvēs Jelgavas komandu.
Foto: HK «Zemgale/LLU»

SPORTS

Aicina uz Latvijas čempionātu Skrien Daugavpilī
Sestdien, 12. maijā, Jelgavas sporta
hallē Mātera ielā 44a notiks Jelgavas
atklātais čempionāts svaru stieņa
spiešanā guļus ar ekipējumu, kas
vienlaikus būs arī Latvijas čempionāts.
Čempionāta sākums – pulksten 11.
Sacensību organizators Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons» vadītājs Edmunds Jansons norāda, ka sacensībās
piedalīsies gan Lietuvas, gan Igaunijas
izlases, gan atlēti no Latvijas klubiem,
jo šīs sacensības noteiks, kuri sportisti
pārstāvēs mūsu valsti Eiropas čempionātā. No jelgavniekiem uz dalību
Eiropas čempionātā pretendē Renārs
Dronga un Jana Jansone, bet kopumā
mūsu klubu «Apolons» šajās sacensībās
pārstāvēs ap 30 atlētu. Skatītājiem ieeja
sacensībās ir bez maksas.

Aizvadīts ««Bigbank»
skrien Latvija» 2. posms
Daugavpilī. Jelgavas komanda tajā kopvērtējumā
izcīnīja 7. vietu. Individuāli
pusmaratona (21,097
km) distancē Edgars Simanovičs kopvērtējumā ieguva 10. vietu
(savā vecuma grupā – 8.) ar laiku 1:16,50
stundas, bet Salvim Brasavam ar 1:24,12
stundām kopvērtējumā 31. vieta (savā
grupā – 8.). 10,5 km distancē Oskars
Stāmers ar 37:37 minūtēm kopvērtējumā
ir sestais (savā grupā – 3. vieta), bet Ilzei
Sermolītei ar 49:09 minūtēm kopvērtējumā ir 87. vieta (savā grupā – 2.). 5,5 km
distancē Anastasija Vidončikova (attēlā)
ar 21:03 minūtēm kopvērtējumā ieguva
4. vietu (savā grupā – 3.).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Piekāpjas liepājniekiem

Ceturto neveiksmi piecās spēlēs «SynotTip» futbola Virslīgā piedzīvojis FK
«Jelgava», kas 30. aprīlī izbraukumā ar
1:3 atzina komandas «Liepāja/Mogo»
pārākumu. Jelgavnieki vienīgos vārtus
guva spēles 51. minūtē, kad Ņikita Koļajevs nopelnīja 11 metru soda sitienu,
ko pats arī realizēja. Pēc Virslīgas 5.
kārtas turnīra tabulas līdere ir Liepājas
komanda ar izcīnītiem 13 punktiem.
Tikpat punktu ir «Ventspils» vienībai,
kas ir 2. pozīcijā, bet vadošo trijnieku
ar 12 punktiem noslēdz «RFS». Jelgavas
komanda ar izcīnītiem trim punktiem
ierindojas sestajā pozīcijā starp astoņām komandām. Nākamo spēli FK
«Jelgava» aizvadīs 6. maijā pulksten
15 Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra
stadionā, pret «Metta/LU».

Sezonu iesāk ar 11 medaļām
 Ilze Knusle-Jankevica

Lielākā daļa Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) airētāju aizvadījuši
sezonas pirmās sacensības,
1. maijā Jelgavā startējot
Latvijas un Baltijas čempionātā garajās distancēs un
kopumā izcīnot 11 medaļas.
Vislabākos rezultātus no jelgavniekiem uzrādīja smaiļotāji Egīls Kalns
un Otto Gerbers, bet kanoe airētāju
konkurencē labākie bija Matīss Ozols,
Jūlija Gutova, Aleksandra Počtarenko
un Jurijs Ševcovs – viņi visi kļuva par
uzvarētājiem savā vecuma grupā. Jāpiebilst, ka šīs sacensības vairāk kalpo
kā treniņš, jo ierasti airētāji startē
īsākās distancēs.

Gatavojas siltākās zemēs

Šobrīd BJSS trenējas gan kanoe
airētāji, gan smaiļotāji. Par perspektīvākajiem šobrīd varētu minēt deviņus
sportistus, no kuriem tiek gaidīti
rezultāti starptautiskā mērogā. Tiesa,
četri airētāji šogad startē jaunā vecuma grupā, un parasti pirmais gads ir
smags, jo jāizcīna sava vieta ar gados
vecākiem sportistiem.
Latvijā pavasaris iestājas salīdzinoši
vēlu un airētāji uz ūdens tiek tikai
tad, kad ledus Lielupē ir pilnībā izkusis. Tāpēc iespēju robežās pašvaldība
gada pirmajos mēnešos labākajiem
audzēkņiem nodrošina treniņnometnes
ārvalstīs, kur ir siltāks un laikapstākļi
piemērotāki airēšanai uz ūdens. Piemēram, kanoe airētāju komandas kodols
– seši sportisti – aizvadīja trīs treniņnometnes: divas Francijā un vienu
Baltkrievijā. «Lielupe ir laba treniņiem,
bet nometnēs parasti trenējamies ezerā
vai kanālā, jo starptautiskas sacensības notiek stāvošā ūdenī,» norāda
BJSS kanoe airēšanas treneris Sergejs

Bobkovs. Savukārt smaiļotājiem šogad
bija viena treniņnometne – Turcijā, bet
šābrīža perspektīvākajam smaiļotājam
Robertam Altmanim – vēl viena nometne Portugālē.

Tuvākais mērķis – Eiropas spēles

Jau 12. un 13. maijā Brocēnos notiks
atlases sacensības Eiropas čempionātam. Junioru grupā kvalificēties
mēģinās četri kanoe airētāji un divi
smaiļotāji, bet pieaugušo grupā – divi
kanoe airētāji. «Domāju, ka mūsu
junioru kanoe divniekam Aleksejam
Ševcovam un Matīsam Ozolam problēmu nebūs, tāpat arī četriniekam,
kurā šiem puišiem pievienosies Jurijs
Ševcovs un Vitālijs Upenieks,» stāsta
S.Bobkovs, piebilstot, ka Vitālijs mēģinās kvalificēties Eiropas čempionātam

Sporta pasākumi
 3. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2018» 4.
kārta (Dišupos).
 3. maijā pulksten 18 – Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 4. maijā pulksten 11 – ielu stafetes skrējiens «Brīvības stafetes»
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 5. maijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta galda tenisā 8. kārta
(Jelgavas sporta hallē).
 6. maijā pulksten 10 – Baltijas
atklātais J.K.A. čempionāts karatē
(Jelgavas sporta hallē).
 6. maijā pulksten 15 – «SynotTip»
Latvijas Virslīgas čempionāts futbolā:
FK «Jelgava» – FK «Metta/LU» (ZOC).
 6. maijā pulksten 17 – Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 8. maijā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 47. spartakiāde vieglatlētikas
četrcīņā (ZOC).

Foto: Ivars Veiliņš

No 2. līdz 31. maijam
Jelgavas Mākslas skola pieņem
iesniegumus jaunajam mācību gadam!

Izmēģina jaunu sporta veidu

Neparasts sezonas sākums šogad
bija smaiļotājam Zigmāram Cinovskim
un kanoe airētājam J.Ševcovam, kuri
piedalījās olimpiskajā kvalifikācijā par
iespēju startēt pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs oktobrī Buenosairesā.
«Jaunatnes spēlēs iekļauta nestandarta
disciplīna, kurā apvienoti slaloma elementi un tāds elements kā eximo roll,
kad airētājam ūdenī ar visu laivu jāapgriežas par 360 grādiem,» par Zigmāra
startu stāsta trenere Lelde Laure. Lai
gan Jelgavā šāda sporta veida nav, nolemts izmantot izdevību un izmēģināt
ko jaunu. «Mums slaloma laivu nav,
bet to piesaistījām un ziemā trenējāmies LLU baseinā,» norāda trenere.
Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās
startēja 80 sportisti no visas pasaules.
«Mēs palikām pa vidu, un uzskatu, ka
tas ir labs rezultāts,» norāda L.Laure,
piebilstot, ka Zigmārs neplāno mainīt
sporta veidu un turpinās trenēties
smaiļošanā. Arī kanoe disciplīna bija
papildināta ar slaloma elementiem, un
Jurijs finišēja pa vidu.
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Uzņemam 8–18 gadus vecus skolēnus programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 20V un 30V.
Vairāk informācijas – www.j-m-s.lv; tālrunis 26674446.

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)

aicina darbā INŽENIERUS(-ES)
(darbam Dobelē).

arī 1000 metros vieniniekā. Savukārt
no smaiļotājiem junioriem tikt uz
Eiropas čempionātu cer E.Kalns un
Z.Cinovskis, kurš gan ir divus gadus
jaunāks, bet, tā kā treneri viņā saskata
potenciālu, startēs junioru grupā.
Savukārt pirmo gadu pieaugušo
konkurencē sevi pieteiks kanoe airētāji
J.Gutova 200 un 500 metros vieniniekā un Roberts Lagzdiņš 1000 metros
vieniniekā. «Jūlijai nevajadzētu būt
sarežģīti kvalificēties Eiropas čempionātam, jo Latvijā sieviešu kanoe airēšanā nav pārāk liela konkurence, bet
Robertam vajadzēs krietni pacīnīties
ar Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībnieku Dagni Iļjinu,» stāsta treneris
S.Bobkovs, norādot, ka abi sportisti
mēģinās kvalificēties arī pasaules čempionātam. «Pagājušajā gadā Eiropā un
pasaulē plānojām medaļas, bet šogad
nevaram neko pateikt, jo Roberts pirmo
gadu startēs starp pieaugušajiem. Šīs
sezonas reālais mērķis ir iekļūt labāko
sešniekā gan Eiropā, gan pasaulē, kā
arī tikt uz Eiropas spēlēm, kas notiks
2019. gadā un uz kurām būs speciālas
atlases sacensības,» papildina treneris.

Jāpiebilst, ka kanoisti J.Gutova un
R.Lagzdiņš centīsies kvalificēties arī
Eiropas U-23 čempionātam, tāpat arī
smaiļotājs R.Altmanis.

Jābūt olimpiskajām ambīcijām

Uz priekšu sportistus dzen panākumi un ambīcijas, tāpēc, lai gan šis gads
solās būt smags, arī Jelgavas airētājiem
ir sapņi par olimpiskajām spēlēm. Tos
īstenot jau 2020. gadā Tokijā cer kanoists R.Lazdiņš. «Redzu, ka Roberts
kļūst spēcīgāks. Lai saglabātu Latvijas
Olimpiskās komitejas atbalstu, šogad
Eiropā un pasaulē jātiek sešniekā, bet
svarīgākais uzdevums viņam būs 2019.
gadā, kad sāksies atlase olimpiskajām
spēlēm,» stāsta treneris S.Bobkovs.
Savukārt perspektīvā smaiļotāja
R.Altmaņa laiks varētu būt 2024. gada
spēles. «Robertam tagad ir tikai 18
gadu, un smaiļotāji reti kad tik jauni
piedalās olimpiskajās spēlēs, jo mūsu
sporta veidā sportista briedums ir
25–26 gados,» norāda L.Laure, piebilstot, ka arī Latvijas smaiļotājs Aleksejs
Rumjancevs, kurš Rio spēlēs izcīnīja 5.
vietu, tobrīd bija 30 gadus vecs.

Svinīgi noslēdz volejbola sezonu

Čempionu titulu izcīna «Ķepas»

Piektdien Jelga- Foto: Ivars
vas pilī norisinājās Veiliņš
2017./2018. gada
volejbola sezonas
noslēguma pasākums. Latvijas Volejbola federācijas
(LVF) pārstāvji sveica sezonas labākās
komandas. Starp
labākajām piecās
līgās suminātas arī
mūsu pilsētas komandas – VK «Jelgava», kas sīvā cīņā
Latvijas sieviešu volejbola čempionātā
izcīnīja sudrabu, kā arī vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava», kas sezonu
noslēdza ar 3. vietu Latvijas čempionātā. Jelgavas komandu spēlētāju vārdi izskanēja arī vairākās individuālajās nominācijās. Par labākajām 2017./2018. gada
Baltijas līgas Latvijas čempionātā sievietēm atzītas Līva Sola (labākā diagonāles
spēlētāja) un Linda Liniņa (labākā 2. tempa uzbrucēja). Savukārt par otru labāko
1. tempa uzbrucēju 2017./2018. gada «Credit24» Meistarlīgas Latvijas čempionātā vīriešiem godināts Gatis Slavēns. Sezonas labākos sveica LVF prezidents Atis
Sausniņš un LVF viceprezidents Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Sestdien Jelgavas sporta hallē
noslēdzās pilsētas basketbola
čempionāts vīriešiem – šajā sezonā čempionātā
sacentās 11 komandas. Par čempioniem kļuva komanda «Ķepas»,
kura ar rezultātu
105:89 uzvarēja
«Doks». Bet bronzas medaļas izcīnīja «NĪP», ar
rezultātu 96:92
pārspējot «Roki- Foto: Ivars
jus», bet piektā Veiliņš
labākā komanda
– «Brāļi Ilmāri». Pilsētas čempionāta noslēgumā tika sveiktas ne tikai
piecas labākās komandas, bet arī labākie spēlētāji. Rezultatīvākā spēlētāja
balvu ieguva Jānis Ņeverovskis («Skandijs»), kā labākais piespēlētājs tika
apbalvots Gatis Justovičs («Brāļi Ilmāri»), bet visvairāk atlēkušo bumbu
izcīnīja Dagnis Roziņš («Platone»).

Prasības:
• augstākā tehniskā (var būt arī nepabeigta) izglītība;
• latviešu, krievu un angļu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
• izpratne par metālapstrādi;
• tehnisko rasējumu pārzināšana;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi organizēt
un plānot savu darbu.
Darba pienākumi ĢEOMETRIJAS INŽENIERIM(-EI):
• metinātu konstrukciju ģeometrijas pārbaude;
• mērīšanas metodikas izstrāde;
• mērinstrumentu un šablonu kalibrācijas sistēmas
uzturēšana.
Darba pienākumi IZMAKSU INŽENIERIM(-EI):
• materiāla lapas sastādīšana pēc klienta rasējumiem;
• izmaksu aprēķins ražošanas operācijām;
• piedāvājuma sagatavošana pārdošanas daļai;
• komunikācija ar pārdošanas daļu Dānijā, iesaistīšanās jaunu klientu un produktu piesaistē.
Strādājot pie mums, iegūsi:
• profesionālu un draudzīgu komandu, tās atbalstu;
• darbu starptautiskā, stabilā un dinamiskā uzņēmumā;
• atalgojumu atbilstoši ieguldītajam darbam, godīgi
nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu,
pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Pieteikumu un CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
vakances@eastmetal.lv. Tālrunis 63781704.

Piedāvā darbu
Jelgavas Mūzikas vidusskola
(reģ.Nr.90000073499) 2018./2019.
mācību gadā aicina darbā dabaszinību
skolotāju (uz nepilnu darba slodzi). Pieteikties pa tālruni 63020203, 63022173.
Restorāns bārs «Plate»
(reģ.Nr.41703007150) piedāvā darbu
viesmīlim(-ei). CV lūgums sūtīt pa e-pastu
restorans@hoteljelgava.lv. T.29225918.
Jelgavas Mākslas skola
(reģ.Nr.9000074738) meklē tehnisko
darbinieku(-ci). CV sūtīt pa e-pastu
makslas@izglitiba.jelgava.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Ir pieredze iekštelpu
remontdarbos, darbā ar elektrību un
dažāda veida tehniku. T.20525623.

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS KOKOREVIČS (1953. g.)
ĀRIJA MAKAROVA (1927. g.)
ANSIS POLMANIS (1936. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.11 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS LUPPO (1936. g.).
Izvadīšana 03.05. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. maijs
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2632.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 22.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Manas dzīves sapnis. Romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 45. un 46.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2632.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Drosmīgais skroderītis. Vācijas pasaku filma. 2008.g.
8.05 Āfrika. Dokumentāla filma. 5.sērija. (krievu val., ar subt.).
9.00 Inese pirmā! Dokumentāla filma.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Slovākija – Šveice.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Somija.*
13.35 Personība. 100 g kultūras. Jānis Kvēps.*
14.35 Aculiecinieks.*
14.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Dānija – Kanāda.
23.30 Kolekcija. Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
(krievu val., ar subt.). 5. un 6.sērija.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
11.40 Televeikala skatlogs.
11.55 Mammas brīvdienas. ASV komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 7.sērija.
16.15 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 36.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs.
8.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Uzbrukums spiegiem. Skripaļa lieta. Dokumentāla filma.
22.20 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
23.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
0.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 9.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
1.55 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televeikala skatlogs.*
2.20 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 45. un 46.sērija.
6.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
7.45 Tumsā: zvaigžņu ceļš. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2013.g.
10.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Austrālijas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 60. un 61.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 61.sērija.
21.00 Iespējams tikai pasaulē. Humora raidījums.
21.35 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 17.sērija.
22.35 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 16.sērija.
23.30 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 22.sērija.
0.30 Nekā personīga.*
1.25 Sveika, Rīga!*
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 61.sērija.
2.35 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 331. un 332.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 8. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2633.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 23.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 47. un 48.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2633.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Ivars Kalniņš.
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. 00.14 Sporta ziņas. 00.16 Laika ziņas.
0.20  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
1.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 45. un 46.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Zviedrija – Francija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Dānija – Kanāda.*
13.35 Aizliegtais paņēmiens.*
14.35 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
14.55 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
15.25 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.
16.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
17.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Koreja.
19.45 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.20  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 9.sērija.
20.50 Aculiecinieks.*
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Somija – Norvēģija.
23.30  Kostarikas dārgumi. Dokumentāla filma.
0.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 2.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.50 Emma uz mūžu. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 8.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs.
9.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 71.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība līdz malām. ASV melodrāma. 2018.g.
23.30 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.25 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.30 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 71.sērija.
2.15 Degpunktā.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 47. un 48.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.00 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 17.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 20.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 60. un 61.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 61. un 62.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 62.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 18.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
0.00 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2014.g. 8.sērija.
1.25 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 62.sērija.
2.00 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 333., 334. un 335.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Trešdiena, 9. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2634.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 24.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 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 49. un 50.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 23.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2634.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. ES un kino. Eiropas dienai veltīts koncerts.
22.50 Piedzīvojums dabā.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 1. un 2.sērija.
1.35 Aculiecinieks. Ardievu, Britānija?!*

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 47. un 48.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Austrija – Slovākija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Koreja.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4.
Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Neprātīgais motosports. Dokumentāla filma.
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Somija – Dānija.
23.30 Personība. 100 g kultūras.*
0.30 Bēgļiem ir sejas. Dokumentāla filma.
1.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4.
Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 3.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 8.sērija.
11.50 Mīlestība līdz malām. ASV melodrāma. 2018.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 9.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs.
10.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 72.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.35 Cietais rieksts 2. ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.50 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 2.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 72.sērija.
2.00 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 49. un 50.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 4.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 21.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 62. un 63.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 62. un 63.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 63.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 15.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 13.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.20 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 16.sērija.
1.10 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 63.sērija.
2.15 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 336., 337. un 338.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 10. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2635.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 25.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 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 51. un 52.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 24.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2635.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TIEŠRAIDE. Eirovīzijas formula. Ekspertu diskusija.
22.00 TIEŠRAIDE. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 2. pusfināls.
0.05 Nakts ziņas. 00.14 Sporta ziņas. 00.16 Laika ziņas.
0.20 Personība. 100 g kultūras.*
1.20 Talanta formula. Dzimuši Rīgā. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 49. un 50.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Zviedrija – Austrija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Somija – Dānija.*
13.35 Mammu! Tu esi vajadzīga!* Mātes dienai veltīts koncerts.
15.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
15.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
17.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. ASV – Latvija.
19.45 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.20 Aculiecinieks.*
20.35 Latvijas kods. Mūsējie. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Kanāda – Norvēģija.
23.30 Sporta studija.*
0.20 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
1.05 Personība. 100 g kultūras.*
2.05 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 4.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 9.sērija.
11.50 Rozamunde Pilčere. Mīlas uzvara. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 10.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs.
11.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 73.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
21.55 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 17.sērija.
23.20 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
0.10 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.55 Es pazinu savu slepkavu.
ASV dokumentāls seriāls. 1995.g. 9.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 73.sērija.
2.00 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 51. un 52.sērija..
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 18.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 22.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 64. un 65.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 63. un 64.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 64.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 2.sērija.
22.00 Džeks Rīčers. ASV spraiga sižeta filma.
0.40 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 15.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 64.sērija.
2.45 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 339. un 340.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 11. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 9.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs.* (ar subt.).
13.50 Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 53. un 54.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 25.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 9.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  TV PIRMIZRĀDE. Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls
(ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.15  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 1. un 2.sērija.
3.15 28 stāsti par... Eiropas dienai veltīts koncerts.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala (ar subt.).*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 51. un 52.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Krievija – Čehija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. ASV – Latvija.*
13.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.15 Personība. 100 g kultūras.*
15.10 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
16.40 Aculiecinieks.*
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Aculiecinieks.*
20.20 Viens ciems. Visa Latvija. Ape.*
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Čehija – Baltkrievija.
23.30  Hercogiene. Vēsturiska drāma (ar subt.). 2008.g.
1.30 Rezervāts. Politiska satīra (krievu val., ar subt.).
1.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.45 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
3.15 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Seriāls (ar subt.). 2007.g. 8.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 5.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 10.sērija.
11.50 Rozamunde Pilčere. Mīlas paisums un bēgums.
Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 11.sērija.
16.20 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs.
12.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 74.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Puķu veikala mistērija.
Melno rožu noziegums. Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
23.00 Trakā, dullā mīlestība. ASV komēdija. 2011.g.
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 74.sērija.
1.55 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 53. un 54.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 2.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 23.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 66. un 67.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.50 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 33.–36.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Mīlestība gadās. Kanādas, Lielbritānijas un ASV drāma. 2009.g.
0.00 Rūbija Spārksa. ASV romantiska komēdija. 2012.g.
2.05 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 341., 342. un 343.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 12. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.*
10.30  Zvejnieks un viņa sieva. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2013.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 111. un 112.sērija.
12.40 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
13.15 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
13.45 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.20 Es mīlu ēdienu!*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Piedzīvojums dabā.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Eirovīzijas formula.
22.00 TIEŠRAIDE. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.
1.25  Hercogiene. Vēsturiska drāma (ar subt.). 2008.g.
3.25 Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!».*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. ASV – Koreja.
12.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
13.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Vācija.
15.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Čehija – Baltkrievija.*
17.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
18.30 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
19.30 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.05  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Kanāda – Somija.
23.30 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.20 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 193. un 194.sērija.
3.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
6.20 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 5.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
11.45 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 8. un 9.sērija.
14.50 TV PIRMIZRĀDE. Pie velna patiesību!
Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izskrien svētkus «Lattelecom» Rīgas maratonā.
18.15 Puķu veikala mistērija. Melno rožu noziegums.
Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 13. un 14.sērija.
23.20 Vitnija. ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
1.05 Ridika hronikas. ASV fantastikas filma.
3.00 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 12. un 13.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 22.sērija.
7.00 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.30 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.15 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 44.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 15.sērija.
12.40 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 11.sērija.
13.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 23.sērija.

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
izgatavo izplūdes sistēmas kravas automašīnām,
autobusiem un komerctransportam.

14.20 P.S. Es tevi mīlu. ASV romantiska drāma. 2007.g.
17.00 Grega dienasgrāmata. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Mazais princis.
Francijas animācijas filma. 2015.g.
21.40 Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns. ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.40 Džeks Rīčers. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
3.05 Mīlestība gadās. Kanādas, Lielbritānijas un ASV drāma. 2009.g.

Svētdiena, 13. maijs
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.44 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Pēdējie jūras nomadi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Jēzus luteriskās draudzes.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 14.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Latvijas Nacionālais teātris.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Ints Teterovskis.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Kad sirds atgriežas mājās.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Maestro Mariss Jansons un Bavārijas Radio
Simfoniskais orķestris. Koncertcikls «Dzimuši Latvijai».
23.50  Nesprātīgs cilvēks. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
1.35  Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.20  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
4.10 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Menuets».

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.
10.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Krievija – Šveice.

12.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Vācija.*
14.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Beļģijas.
17.00 Pasaules meistarsacīkstes motokrosā MX2 klasē Ķegumā.
19.00 Kolekcija. Lielbritānijas seriāls (krievu val., ar subt.).
2016.g. 7. un 8.sērija.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Šveice – Zviedrija.
23.05 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
0.05 Sporta studija.*
0.55 Adreses.*
1.25 Melu laboratorija (ar subt.).*
2.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.15 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.35 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
6.15 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.45 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
7.35 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 10., 11. un 12.sērija.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok.seriāls. 2012.g. 10.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 2. un 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 15. un 16.sērija.
23.30 Reizi gadā. Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
1.10 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
1.55 Rozamunde Pilčere. Mīlas uzvara. Vācijas melodrāma. 2007.g.
3.20 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok.seriāls. 2012.g. 10.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 23.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.30 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 4. un 5.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 13.sērija.
13.15 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 9.sērija.
14.30 «Mamma Mia!». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
16.50 Mazais princis. Francijas animācijas filma. 2015.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Zvaigžņu ceļš: bezgalība.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2016.g.
22.15 Cilvēks ar dzelzs dūrēm. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.20 P.S. Es tevi mīlu. ASV romantiska drāma. 2007.g.
2.45 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7. 11.sērija.
3.30 Iespējams tikai Krievijā.

Aicinām darbā METINĀTĀJUS(-AS)

Darba pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).

Angļu valoda
ceļojumiem
7. maijā pl. 1730

“JAUNĀ ES”

8. maijā pl. 1730

9. maijā pl. 0915

10. maijā pl. 1000

10. maijā pl. 1800

Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Visus interesentus, kas vēlas strādāt, CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi
«Metinātājs(-a)» vai «Atslēdznieks(-ce)».
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.

Darba tiesības
9. maijā pl. 1715

Lielākais kultūras pasākumu organizators
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.90001282471)
savai komandai aicina pievienoties

Darba tiesību
aktualitātes

SPECIĀLISTU(-I) TEHNISKAJOS JAUTĀJUMOS.
Galvenie pienākumi:
• izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus uz
skatuves un brīvdabas pasākumos;
• iekārtot kultūras nama telpas pasākumiem;
• palīdzēt māksliniekiem skatuves un kultūras nama
noformēšanā;
• piedalīties remontdarbu organizēšanā;
• strādāt gan individuāli, gan komandā.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• pieredze remontdarbos;
• būt gatavam strādāt brīvdienās un svētku dienās;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 11.05.2018. pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Kontaktinformācija – kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

12. maijā pl. 1000

15. maijā pl. 1715

18. maijā pl.1000

Iegūsti starptautiski atzītu angļu valodas prasmes sertifikātu
Pearson Test of General English
(iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa)

Pearson Test of English Young Learners
(bērniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem)

Eksāmens 16. jūnijā, pieteikšanās līdz 7. maijam

BEZMAKSAS SEMINĀRS VECĀKIEM
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VAI KARJERA
SĀKAS
PIRMSSKOLĀ?
Papildus informācija un pieteikšanās:
63082101, 63012163,
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs

Latvijai – 100 Caur deju runās par
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Renāte Balovina, 13 gadi

Mana Latvija
Manā sirdī dzīvo Latvija,
Maza un mīļa kā māsiņa.
Draugi man vaicā,
Ko gan darīt ar to?
Kā ko? Ņem un apmīļo!
Kas tad īsti ir Latvija?

Tu un es, un māmiņa.
Draudzīgi Latvijā dzīvosim,
Vienmēr to kopsim un saudzēsim!
LEO ŅEMŅASEVS,
Jelgavas 2. pamatskola, 5.b klase

Pasākumi pilsētā
6. maijā pulksten 13 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «Ideālā žurka». Režisori –
J.Vimba, K.Zvīgulis, A.Krūzkops. Tieši tu esi izredzēts visu sākt no jauna – būvēt jaunu
valsti no pašiem pamatiem. Kā mēs, ideālie latvieši, dzīvotu savā ideālajā zemē 100
ideālus gadus? Piedalās vairāk nekā 25 Latvijas Nacionālā teātra aktieri. Biļešu cena –
9–18 € (kultūras namā). Uz izrādi pulksten 13 biļetēm 50% atlaide.
6. maijā pulksten 16 – koncerts «Pavasara kaleidoskops – Latvijai 100» (Jelgavas
tehnikuma zālē Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
9. maijā pulksten 13 – Eiropas diena. Jelgavas skolēnu dzejas krājuma «Latvijai
100» atvēršana, sportiskas, muzikālas, izzinošas un radošas aktivitātes (Uzvaras parkā).
9. maijā pulksten 10 – Latvijas valsts simtgadei veltīts pilsoniskās līdzdalības maratons «Labo darbu festivāls» (Uzvaras parkā).
9. maijā pulksten 18 un 20 – «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem»: deju studijas
«Benefice» laikmetīgās dejas izrāde. Biļetes nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika»,
koncerta dienā stundu pirms izrādes – kultūras namā. Izrāde ieteicama skatītājiem
no 10 g.v. Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
10. maijā pulksten 19 – Aivars Gudrais un draugi koncertā «Dvēseles 6 stīgas».
Piedalās komponisti M.Brauns un J.Lūsēns, dziedātāji Z.Muktupāvels, O.Rajecka,
U.Roze, Z.Gudrā un I.Sutugova, mūziķi R.Ozols, M.Laizāns, J.Kristons, R.Dankfelds
un A.Klučnieks. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
10. maijā pulksten 17.30 – Jelgavas Mūzikas skolas klavieru un akordeona klases
audzēkņu koncerts (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
11. maijā pulksten 18 – koncerts «Bigbends. Trompetes. Latino». Karstasinīgu
ritmu un enerģijas piesātinātā programmā piedalās Jelgavas bigbends un viesi – Los
andželosas Mambo zvaigžņu orķestra muzikālais vadītājs B.Čavess, trompetes solisti
L.Gilespijs un K.Jemeļjanovs, vokāliste A.Vītoliņa, dejotāji I.Kemlere un R.Šteinbergs.
Mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis. Biļešu cena – 5–7 € (kultūras namā).
 12. maijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra pusaudžu studijas izrāde «Robežas».
Režisors – R.Gāle. Dramaturğe – Z.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (k/n «Rota»).
12. maijā pulksten 12 – mūsdienu deju studijas «Intence» koncerts (Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā).
12. un 13. maijā no pulksten 9 – 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. Būs pieejams Ķerru palīdzības dienests (pie Jelgavas pils).
13. maijā pulksten 14 – BVA «Rotiņa» un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas jauniešu
kora koncerts «Šūpo mani, māmuliņa...». Koncertmeistars – M.Treijs. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (pilsētas bibliotēkā).
13. maijā pulksten 10.20 – ciklā «Tavas saknes tavā zemē»: pārgājiens pa Cenu
un Salgales pagastu. Viesošanās zirgaudzētavā «Princis» un kokaudzētavā «Bētras».
Dalība – 3,50 €. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
13. maijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere «Maija un
Paija». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).

Izstādes
No 26. aprīļa – konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot» izstāde. Dalībnieki – bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
Līdz 6. maijam – izstāde «Zīmēju dzejoli»: Latvijas mākslas skolu audzēkņu pašu
veidotas un ilustrētas dzejas grāmatas (kultūras namā).
No 9. maija līdz 22. jūnijam – «Latvijai 100»: TLMS «Dardedze» izstāde «Tautas
tērpi – tradicionālie un jaunrade». Studijas vadītāja – I.Ozolniece (kultūras namā).
Līdz 15. maijam – Tautas gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām «Skicē
notverts mirklis». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras namā).
Līdz 31. maijam – Ulda Zutera gleznu izstāde «Ainava 2016–2017» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 31. maijam – Egona Herca gleznu izstāde «Dabas motīvi» (Pārlielupes bibliotēkā).

pārdzīvoto izsūtījumā
Sibīrijā

Foto: Billijs Locs

 Ritma Gaidamoviča

Deju studija «Benefice» 9.
maijā pulksten 18 un 20 Jelgavas kultūras namā ielūdz
uz neierastu laikmetīgās dejas
izrādi – «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem». «Tas ir stāsts
caur deju, mūziku, atmiņām
par izsūtījumu un Sibīriju. Par
daudziem tūkstošiem cilvēku,
kuri to piedzīvoja. Par brūci,
kas joprojām nav sadzijusi. Par
izsūtīto bērnu un jauniešu piedzīvoto tālumā. Par bēdām,
sāpēm, badu, draudzību, mīlestību, ilgām un atgriešanos,»
saka deju studijas «Benefice»
vadītāja un dejas izrādes autore Annika Andersone.
A.Andersone atzīst, ka iemesli, kāpēc
tapusi šāda izrāde, ir vairāki. Viens no
tiem – pašas ģimenē piedzīvotais, jo arī
viņas vecmāmiņa, kurai šobrīd ir 85 gadi,
bijusi izsūtījumā, bet laimīgi atgriezusies
Latvijā. «Ikreiz, kad ģimenē sanākam
kopā, vecmāmiņa dalās savās atmiņās.
Agrāk man tas īpaši neinteresēja, bet
pirms kādiem pieciem gadiem sāku
aizrautīgi klausīties viņas stāstītajā,
pārdzīvotajā un arī pati ar interesi uzdevu jautājumus. Tad kopā ar kolēģiem
Jelgavas kultūras namā noskatījos filmu
«Melānijas hronika», kas vēsta par 1941.
gada deportācijām. Tā mani aizķēra
līdz sirds dziļumiem. Noskatījos vēl lietuviešu veidoto filmu «Ekskursante»,
izlasīju vairākas grāmatas par šo tēmu
un jutu, kas esmu nobriedusi radīt kaut
ko nopietnu. Stimulu deva arī tas, ka
šobrīd «Benefices» vecākās grupas dejotāji ir ļoti spēcīgi un var pacelt ko tādu,»
stāsta A.Andersone, piebilstot, ka, pirms
iesaistījusi dejotājus idejas realizēšanā,
aicinājusi arī jauniešus noskatīties filmu
«Ekskursante» un kopā to analizējuši.
A.Andersone uzsver, ka šī izrāde
nav par vēsturiskiem faktiem, bet
gan emocijām, ko cilvēki pārdzīvojuši
svešumā. «Mums netipiski ir tas, ka

izrādē piedalās tikai 36 dejotāji un viņi
visu laiku ir uz skatuves,» stāsta studijas vadītāja. Pirms izrādes jaunieši
izpildījuši arī kādu mājas uzdevumu
– katram bija jānointervē cilvēks,
kurš bijis izsūtījumā un atgriezies
Latvijā. «Tas ļoti izmainīja jauniešu
priekšstatu. Viņi bija šokā par to, kā
kaut kas tāds vispār ir iespējams,»
atzīst A.Andersone, piebilstot, ka caur
laikmetīgo deju un klasisko mūziku
jaunieši stāstīs par notikumiem, kas
atstāja neizdzēšamas pēdas Latvijas
vēsturē un cilvēku likteņos, sākot no
izsūtīšanas brīža un līdz atgriešanās
dienai Latvijā. A.Andersone piebilst,
ka dejas izrāde tiks papildināta ar

cilvēku atmiņu stāstiem, kurus uzklausījuši «Benefices» dejotāji.
«Es ļoti gribētu, lai uz izrādi atnāk
jaunieši. Lai viņi dzird un mēģina saprast
šo cilvēku pārdzīvoto,» saka A.Andersone,
uzsverot, ka izrāde ir nopietna, tāpēc to
neiesaka skatītājiem, kuri jaunāki par
desmit gadiem.
Izrādes horeogrāfiju veido Sintija Siliņa,
Modris Opelts un A.Andersone, muzikālo
materiālu – Uldis Timma, scenogrāfiju
– Kārlis Freibergs, ideju kopā savieno
A.Andersone un Lolita Muižniece.
Biļetes uz izrādi «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem» var iegādāties deju centrā
«Cukurfabrika» darbdienās no pulksten 9
līdz 21. Biļešu cena – 3 un 4 eiro.

Vasaras tūrisma sezonu jau
sestdien atklās Langervaldes mežā
 Ritma Gaidamoviča

5. maijā Jelgavā tiks atklāta
jaunā vasaras tūrisma sezona
ar saukli «Dodies dabā!».
Jelgavnieki šajā sestdienā aicināti doties laivu braucienā,
piedalīties fotoorientēšanās
sacensībās pilsētā un izzinošā
ekskursijā pa Langervaldes
mežu gida pavadībā.
«Jelgava ir viena no zaļākajām Latvijas
pilsētām, un, lai baudītu dabu, nav pat
jādodas ārpus pilsētas. Tepat ir Lielupes
palienes pļavas, kur mīt savvaļas zirgi
un jau drīzumā apmeklētāju rīcībā tiks
nodots skatu tornis, no kura varēs vērot
zirgus un pilsētas panorāmu, kā arī būs
izveidota labiekārtota atpūtas vieta. Tāpat
jau šobrīd iedzīvotāji var baudīt nesteidzīgas pastaigas Langervaldes mežā,
kur izveidota pastaigu taka, Jelgavā ir
vairāki parki, pludmales pilsētas centrā
un plašas atpūtas iespējas uz ūdens. Tieši
tāpēc jaunajā tūrisma sezonā izceļam
aktīvo atpūtu dabā, aicinot arī sezonas
atklāšanas pasākumā baudīt aktivitātes
gan uz sauszemes, gan ūdens,» saka Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC)
Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja
Vita Kindereviča.
5. maijā pulksten 10 interesenti aicināti

piedalīties laivu braucienā pa Platoni,
Driksu un Iecavu. Laivu brauciena laikā
pie Platones grīvas Lielupē un Pils salā
varēs apskatīt Lielupes palienes pļavās
mītošos savvaļas zirgus, kā arī, piestājot
pils saliņā, doties ekskursijā pa Jelgavas
pili un novērtēt daļu no atjaunotajām
Jelgavas pils telpām. Kopējais laivu brauciena garums – 16,3 kilometri, plānotais
ilgums – aptuveni sešas stundas. Tikšanās
laivotājiem sestdienas rītā paredzēta Lietuvas šosejā 7. Dalības maksa ir 28 eiro,
ar savu laivu – 5 eiro. Laivu braucienam
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 23202900
vai e-pastu info@ozolaivas.lv. V.Kindereviča piebilst, ka šīs vasaras jaunums ir tas,
ka laivu braucieni Jelgavas apkārtnē tiks
piedāvāti visas vasaras garumā katru sestdienu un svētdienu. Aktuālo piedāvājumu
var atrast mājaslapā www.ozolaivas.lv.
Runājot par atpūtu uz ūdens, V.Kindereviča atklāj, ka šovasar Jelgavā darbu
sāks vēl viens kuģītis – «Lora», bet pavisam šovasar Jelgavā būs iespēja izbraukt
ar pieciem dažādiem kuģīšiem – «Lora»,
«Mītava», «Frīda», «Dēzija» un «Carpe
diem». Kuģīši pasažierus sāks uzņemt
maija vidū.
Sezonas atklāšanas dienā pulksten
12.30 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa tiks dots starts fotoorientēšanās sacensībām, kas norisināsies divās
klasēs – velobraucēju un kājāmgājēju.

Komandā jābūt 2–4 dalībniekiem. JRTC
informē, ka sacensības ietvers 12 kontrol
punktus maršrutā Jelgavas centrs–Langervaldes mežs, un stundas laikā jāatrod
pēc iespējas vairāk. Fotoorientēšanās
sacensību uzvarētāji saņems tūrisma
pakalpojumu sniedzēju sarūpētas dāvanu
kartes aktīvai atpūtai: braucieniem ar
kuģīšiem, jahtu, katamarāniem un boulinga spēlei. Piedalīšanās fotoorientēšanās
sacensībās ir bez maksas.
Bet tūrisma sezonas oficiālais atklāšanas pasākums šogad notiks Langervaldes
mežā (ieeja no Rubeņu ceļa). No pulksten
14 līdz 16 apmeklētāji varēs doties ekspedīcijā pa mežu gida Agra Zimeļa vadībā,
piedalīties orientēšanās spēlē un spēlēt
koka galda spēles. Pasākumā uzstāsies
pūtēju kvintets Raita Ašmaņa vadībā, tiks
apbalvoti fotoorientēšanās sacensību uzvarētāji, bet pasākums noslēgsies ar zupas
baudīšanu pie ugunskura. «Langervaldes
mežs ir vēsturiski nozīmīga teritorija, kas
pamazām atgūst atpazīstamību. Tā ir
piemērota vieta atpūtai dabā – pastaigām,
nūjošanai, velobraukšanai un skriešanai,»
saka V.Kindereviča.
Langervaldes mežā šajā laikā darbosies arī tūrisma informācijas telts, kurā
apmeklētāji varēs iegūt informāciju par
sezonas aktualitātēm, aktīvās atpūtas
iespējām Jelgavā un apkārtnē, kā arī
saņemt 2018. gada tūrisma materiālus.

