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Dizaina dārzi ierīkoti!
Foto: Ivars Veiliņš

Pilsētas svētkos, 28. maijā,
Jelgavas muzeji un autobusi
būs bez maksas
 Sintija Čepanone

Maija beigās ar dažādiem pasākumiem nedēļas
garumā tiks svinēti Jelgavas Pilsētas svētki. Viena
no pasākumiem piesātinātākajām dienām būs
sestdiena, 28. maijs, un šajā dienā pilsēta saviem
iedzīvotājiem un viesiem nodrošinās iespēju bez
maksas apmeklēt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeju, Ādolfa Alunāna memoriālo
muzeju un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torni. Tāpat šajā dienā bez maksas varēs izmantot
pilsētas sabiedrisko transportu.
Par to pagājušajā nedēļā domes ārkārtas sēdē lēma deputāti, paredzot, ka SIA «Jelgavas autobusu parks» 28. maijā
sniegs bezmaksas sabiedriskā
transporta pakalpojumus visos
Jelgavas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.
Saistībā ar lēmuma izpildi uzņēmumam radušos izdevumus

kompensēs no Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžeta.
Tāpat atbilstoši domes lēmumam sestdien, 28. maijā,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā
un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apmeklētājiem ieeja būs bez maksas.

Pilsētas augstākos
apbalvojumus pasniegs
pieciem cilvēkiem
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ skvērā aiz kultūras nama pabeigts
darbs pie piecu dārzu
dizaina paraugu ierīkošanas – augi gan vēl
nav iestādīti vienā no
dārziem, jo tā ierīkotāji vēlas būt droši, ka
pavasara salnas tos neskars. Dārzi jau šobrīd
ir apskatāmi, bet to
svinīga atklāšana paredzēta Zāļu tirgus laikā
jūnijā, kad visi stādi būs
labi ieaugušies.
Pieci profesionālu ainavu arhitektu ierīkoti dārza dizaina
paraugi tapa Jelgavas pašvaldības konkursa «Vides mozaīka»
rezultātā – pašvaldība bija izsludinājusi metu konkursu, ainavu arhitekti piedāvāja savu redzējumu,

un no 14 darbiem tika izraudzīti
pieci, kas īstenoti dzīvē.
Katram uzvarētājdarbam pašvaldība piešķīra 2000 eiro dārza
ierīkošanai, bet vairums dārzu ierīkoti par lielākiem izdevumiem,
ieguldot pašu līdzekļus.
Šobrīd jelgavnieki jau var novērtēt un smelties idejas piecos
profesionāli ierīkotos dārzos:
«Vides pretstati» un «Vides matrica» (abu dārzu autors – SIA
«Galantus»), «4 Vēji» (dārza
autori – ainavu arhitektu grupa: Aija Ziemeļniece, Mirdza
Geidāne-Ozoliņa, Artūrs Mengots, Ilze Emse-Grīnberga un
Una Īle), «Sajūtu sala» (dārza
autors – SIA «Alejas projekti»),
«Lielupes kaleidoskops» (dārza
autori – ainavu arhitektu grupa:
Natālija Ņitavska, Artūrs Mengots, Madara Markova).
Paši ainavu arhitekti «Jelgavas
Vēstnesim» atzīst, ka ierīkotie

dārzi praktiski neatšķiras no
sākotnējās idejas – viss esot izdevies, kā iecerēts.
«Nav nevienas izmaiņas – viss
izdevās tā, kā bija plānots. Arī
no salnām nebaidāmies, bet, ja
tomēr kādu nakti temperatūra
noslīdēs zemāk, vārīgākos augus
apklāsim ar agroplēvi,» uzsver
«Alejas projektu» darba «Sajūtu
sala» vadītāja Aija Lejniece.
Arī uzņēmuma «Galantus»
darbu vadītājs Arnis Spredis
apliecina, ka abos dārzos viss
izdevies, kā bija iecerēts, un jau
šodien jelgavnieki var novērtēt
veikumu.
Līdz pirmdienai dārzos galvenokārt bija veikti sagatavošanas darbi, uzstādīti elementi,
ierīkoti celiņi, bet pašu augu
stādīšana atlikta uz pēdējām
dienām, lai līdz trešdienai viss
būtu pilnīgi pabeigts. Izņēmums bija vien dārzs «4 Vēji»,

kas jau pirmdienas rītā bija  Sintija Čepanone
praktiski gatavs.
Jelgavas pilsētas augParedzēts, ka ierīkotie dārzi
stākos apbalvojumus
skvērā aiz kultūras nama būs
Pilsētas svētku laikā
apskatāmi līdz rudenim.
saņems pieci cilvēki,
Šāda pašvaldības konkursa
paredz domes ārkārgalvenā ideja, kā iepriekš atzina
tas sēdē pagājušajā
Jelgavas domes priekšsēdētāja
nedēļā pieņemtais
vietnieks un konkursa žūrijas
lēmums. Svinīgajā
komisijas priekšsēdētājs Jurijs
pieņemšanā pie JelStrods, ir radīt Jelgavu vēl piegavas domes priekšvilcīgāku mums pašiem un arī
sēdētāja Andra Rāvitūristiem. «Jāatzīst, ka Jelgavā
ņa līdztekus četriem
trūkst pievilcīgu vides objektu.
Goda rakstiem tiks
Taču tas nav vienīgais mērķis
pasniegta arī viena
– tāpat šī konkursa uzvarētāju
Goda zīme – valsts
ierīkotie dārzi varēs kalpot kā
SIA «Slimnīca «Ģinvieta, kur pilsētniekiem smeltermuiža»» ārstei
ties idejas sava piemājas dārza
psihiatrei Skaidrītei
labiekārtošanai. Ne velti ierīkoto
Kristiņai.
dārzu atklāšana paredzēta Zāļu
tirgus laikā, kad tradicionāli
S.Kristiņai Jelgavas pilsētas
pilsētā sveicam arī konkursa
domes
apbalvojums «Goda
«Sakoptākais pilsētvides objekts»
zīme»
tiks
pasniegts par augstu
uzvarētājus.»
profesionālo meistarību un godprātīgu darbu Jelgavas pilsētas
iedzīvotāju veselības aprūpē.
Savukārt apbalvojumu «Goda
tādēļ mēs no savas puses centīsimies atmaksāt ar bezmaksas transporta organizēšanu.
Informācija par autobusa izbraukšanas laiku tiks paziņota
mūsu kluba mājas lapā www.  Sintija Čepanone
fkjelgava.lv,» informē FK «Jelgava» direktors Jānis Vuguls.
Līdz marta beigām no
Jāpiebilst, ka FK «Jelgava»
nekustamā īpašuma
ir pēdējo divu sezonu Latvijas
nodokļa (NĪN) paškausa ieguvējs. Savukārt Virsvaldības budžetā bija
līgā jelgavnieki šobrīd septiņās
iekasēti 45 procenti
spēlēs ir izcīnījuši septiņus
no plānotā, un nākapunktus, astoņu komandu
mais NĪN ceturkšņa
konkurencē ierindojoties
nomaksas datums ir
5. vietā.
16. maijs.

FK «Jelgava» jau trešo gadu pēc kārtas cīnīsies par Latvijas kausu
 Ģirts Pommers

Futbola klubs «Jelgava» 4. maijā Ventspilī ar rezultātu 2:0 uzvarēja FK «Ventspils» futbolistus,
nodrošinot dalību Latvijas kausa izcīņas finālā,
kas 22. maijā notiks Slokā. Jelgavnieku pretinieki
būs FK «Spartaks» futbolisti. Jau zināms, ka FK
«Jelgava» nodrošinās saviem faniem autobusu
uz finālspēles vietu.
Latvijas kausa izcīņas pusfināla uzvarētājs pirmo reizi
tika noskaidrots divu spēļu
summā. Pirmajā spēlē 27.
aprīlī Jelgavā ventspilnieki
uzvarēja ar minimālu pārsva-

ru – 1:0. Vienīgos vārtus guva
uzbrucējs Ģirts Karlsons.
Atbildes spēlē Ventspilī jelgavnieki spēja revanšēties, un
mača otrajā puslaikā tika gūti
divi vārti – 48. minūtē bumbu

savos vārtos raidīja mājinieku
aizsargs Vadims Žuļevs, bet
63. minūtē precīzs bija viesu
pussargs Gļebs Kļuškins. Līdz
ar to, pateicoties viesos gūtajiem diviem vārtiem, «Jelgava»
iekļuva Latvijas kausa izcīņas
finālā.
Jau zināms, ka FK «Jelgava»
saviem faniem un atbalstītājiem organizēs bezmaksas
autobusu uz spēli Slokā. «Mēs
noteikti piedāvāsim jelgavniekiem iespēju nokļūt Slokā, lai
mūs atbalstītu. Līdz šim mūsu
fani ir bijuši klubam uzticīgi,

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

raksts» pasniegs četriem cilvēkiem – majoram militārajam
pensionāram Jurim Leitim par
godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu
Jelgavas iedzīvotāju drošības
nodrošināšanā; valsts SIA
«Slimnīca «Ģintermuiža»»
Ambulatorā dienesta vadītājam Igoram Vasinam par nesavtīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Jelgavas pilsētā; dzejniekam, publicistam
un īsprozas autoram Aivaram
Eipuram par nopelniem un
ieguldījumu kultūrā, izglītībā
un sabiedriskajā darbībā Jelgavā, kā arī māksliniekam un
dizaineram Uldim Zuteram
par ieguldījumu Jelgavas kultūrvēsturiskās ainavas iemūžināšanā un pilsētas vēsturiskā
mantojuma popularizēšanā.
Jāpiebilst, ka svinīgā domes priekšsēdētāja A.Rāviņa
pieņemšana par godu Pilsētas
svētkiem notiks 26. maijā Jelgavas kultūras namā, ieeja – ar
ielūgumiem.

Nākamais NĪN nomaksas
termiņš – 16. maijs

63048800

Pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu
jautājumos Ingars Bušs informē, ka pašvaldības budžetā
šogad ieņēmumi no NĪN kopumā plānoti 3,629 miljonu eiro
apmērā. No plānotā ieņēmumu
apmēra uz 31. martu NĪN bija
iekasēts 1,635 miljoni eiro jeb
45 procenti.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Šogad bibliotēku telpu
sakārtošanā tiks ieguldīti
258 tūkstoši eiro
 Jānis Kovaļevskis

un «Britannica» lasītāji var izmantot arī savos māju datoros.
Labi apmeklēta mūsu mājas
lapā ir arī novadpētniecības
sadaļa, kur esam apkopojuši,
iespējams, plašāko publikāciju
bāzi par pilsētas un apkārtnes
vēsturi un mūsdienām. Izsūtām
elektroniskas rakstu kopijas
un atbildam uz jautājumiem
elektroniski.
Kā jaunumu tuvākajā laikā
piedāvāsim arī e-grāmatas.
Kopumā mūsu piedāvātos interneta resursus jau šobrīd
izmanto vairāk lasītāju, nekā uz
bibliotēku nāk klātienē.

«Lielākās pārmaiņas
bibliotēkas darbā
tuvākajos gados būs
saistītas ar bērnu
bibliotēkas pārcelšanu
uz telpām Zemgales
prospektā 7, kur no
2018. gada mītnes
vieta būs arī daļai no
bērnu un jauniešu centra «Junda». Bet jau
šogad remontdarbi
tiek veikti gan Pārliel
upes bibliotēkā, gan
iestādes centrālajā ēkā
Akadēmijas ielā,» stāsta Jelgavas pilsētas
bibliotēkas vadītāja
Lāsma Zariņa.
Sarunā vadītāja atzīst, ka jau
šobrīd bibliotēkas elektroniski
sniegtos pakalpojumus mūsu
pilsētas iedzīvotāji izmanto
vairāk nekā klātienes. «Tādēļ arvien lielāku uzsvaru savā darbā
liksim uz elektronisko grāmatu,
datu bāzu un citas informācijas
piedāvājumu tiešsaistē, bet uz
vietas organizēsim dažādus
pasākumus. Jārēķinās, ka laiks,
kad cilvēki uz bibliotēku nāca
tikai pēc grāmatām, pagājis.
Bibliotēku uzdevums ir motivēt
sabiedrību vēl daudzveidīgāk
izmantot bibliotēkas iespējas,»
uzsver L.Zariņa.
Esat ierosinājusi mainīt
bibliotēkas nosaukumu, un
turpmāk Jelgavas Zinātniskā bibliotēka būs Jelgavas
pilsētas bibliotēka. Kāpēc
nācāt ar šādu iniciatīvu?
Tas nebija sasteigts lēmums.
Par to domāju, kopš uzsāku
darbu bibliotēkas vadītājas
amatā 2014. gadā. Sākotnēji, atjaunojot bibliotēkas darbību pēc
kara 1947. gadā, bija iecere, ka
tā apkalpos mākslas, kultūras,
izglītības un zinātnes darbiniekus, kā arī veiks pētniecisko
darbu. Tomēr šī joma nekad nav
dominējusi attiecībā pret citām
bibliotēkas funkcijām. Būtībā
Jelgavas bibliotēka visus šos
gadus ir pildījusi visas ierastās
bibliotēkas funkcijas, tādēļ arī
rosināju atteikties no vārda
«zinātniskā» iestādes nosaukumā. Jelgavas pilsētas bibliotēka
skan draudzīgāk, turklāt uz
mums vairs neattieksies ierobežojumi startēt dažādos projektu
konkursos, kuri attiecas uz
zinātniskajām bibliotēkām.
Kādas pārmaiņas šogad
vēl iecerētas bibliotēkā?
Centrālajā bibliotēkas ēkā
Akadēmijas ielā 26 tiks mainīts
jumta segums, kā arī veikti
renovācijas darbi Krišjāņa Barona zālē. Ja tiks saņemts Kul-

«Mūsu pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami septiņas dienas nedēļā. Sestdienās, kad ir slēgta
centrālā bibliotēkas ēka Akadēmijas ielā, atvērtas visas trīs bibliotēkas filiāles – Pārlielupes
bibliotēka, Miezītes bibliotēka un bērnu bibliotēka «Zinītis». Iepriekš tiešsaistē pasūtītu
grāmatu var saņemt jebkurā no mūsu bibliotēkas filiālēm,» uzsver Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa.
Foto: Ivars Veiliņš
tūrkapitāla fonda atbalsts, zālē
tiks veikta arī 1985. gadā tapušo
Andreja Zvejnieka sienu gleznojumu restaurācija. Saistībā ar
jumta remontu šobrīd ir slēgts
bibliotēkas centrālās ēkas trešais stāvs. Savukārt Pārlielupes
bibliotēkas telpās Loka maģistrālē 17 tiek veikts kosmētiskais
remonts, kā arī daļēji atjaunotas
mēbeles, tādēļ apmeklētājiem
šobrīd ir zināmas neērtības, bet
bibliotēka arī remonta laikā ir
atvērta. Uz dažām dienām, kad
veiksim remontu kāpņutelpā,
filiāli gan nāksies slēgt. Kopumā šogad bibliotēku telpās
tiks ieguldītas investīcijas 258
tūkstošu eiro apmērā.
Kādi plāni ir attiecībā uz
bērnu bibliotēku «Zinītis»,
kas šobrīd izvietota Lielajā
ielā 15?
Bērnu bibliotēka jau daudzus
gadus izvietota 153 kvadrātmetrus plašā dzīvoklī. Šīs telpas ir
par šauru un nav īpaši piemērotas, lai pilnvērtīgi veiktu visas
funkcijas un piesaistītu arī jauniešu auditoriju. Tādēļ jau ilgāku laiku tika meklēti risinājumi.
Šobrīd pašvaldība strādā pie tā,
lai piesaistītu līdzekļus bijušās
skolas ēkas Zemgales prospektā
7 renovācijai. Šajās telpās daļēji
varētu tikt izvietots bērnu un
jauniešu centrs «Junda» ar interešu izglītības pulciņiem, kā arī
Jauniešu centrs. Aptuveni 350
kvadrātmetri šajā ēkā ieplānoti
arī jaunajai bērnu un jauniešu
bibliotēkai. Ņemot vērā, ka
«Junda» piesaista visdažādākā
vecuma bērnus un jauniešus,
domāsim, kā dažādot bibliotēkas

piedāvājumu, paredzot, ka mūs
apmeklēs arī pieaugušie, kuri
savus bērnus būs atveduši uz
nodarbībām. Plānots, ka nākamgad tiks izstrādāts ēkas
renovācijas tehniskais projekts,
bet būvniecības darbi tiks veikti
2018. gadā. Ļoti ceram, ka uz
Latvijas valsts 100. dzimšanas
dienu pilsēta dāvanā saņems
modernu jauniešu centru, un
viena no šī centra sastāvdaļām
būs arī bibliotēka.
Iepriekš esat runājusi par
iespēju izveidot automatizētus grāmatu saņemšanas un
nodošanas punktus publiskās vietās. Pēc šāda principa
darbojas arī tirdzniecība
internetā – vai šī iecere jo
projām ir aktuāla?
Tas ir aktuāli, bet vispirms
vēlamies sakārtot savas telpas. Viena šāda grāmatu nodošanas punkta izmaksas ir
pieci tūkstoši eiro. Mēģināsim
to izdarīt nākamgad. Esmu
pārliecināta, ka cilvēki izmantos
šo iespēju, jo strādājošajiem
ne vienmēr ir iespēja atdot
grāmatu bibliotēkas oficiālajā
darba laikā. Šajā ziņā ir vēl kāda
iecere – aprīkot mūsu grāmatas
ar radiofrekvences uztvērējiem,
lai bibliotēkā ieviestu pašapkalpošanās sistēmu. Līdzīgi kā
pašapkalpošanās kasēs lielveikalos apmeklētājs varēs paņemt
grāmatu no plaukta, pieiet pie
specializēta kioska, noskenēt
savu lasītāja karti, grāmatā
ievietoto uzlīmi un doties mājās bez bibliotekāra iesaistes.
Šāda sistēma bija ieviesta manā
iepriekšējā darba vietā Rīgas

Tehniskās universitātes bibliotēkā, kur studenti to labprāt
izmantoja.
Bibliotēkas pagalmā
Akadēmijas ielā sadarbībā
ar mākslas studijas «Mansards» vadītāju Raiti Junkeru esat iekārtojuši brīvdabas
mākslas galeriju, regulāri
rīkojat dažādus pasākumus.
Vai te varētu veidoties mūsu
pilsētas radošais kvartāls?
Tā ir Raita Junkera ideja, un
mēs ar prieku iesaistījāmies,
lai atbalstītu šo ieceri. Samērā
drūma vārtrūme ir pārvērsta par
interesantu brīvdabas mākslas
galeriju. Tas ir arī tūrisma objekts, jo mūsu pilsētas viesi bieži
vien te fotografējas. Ļoti ceru, ka
šai idejai būs arī turpinājums.
Interesanti, ka bibliotēkas pagalmā organizētajos pasākumos
mums pievienojas apkārtējo
māju iedzīvotāji un vienkārši garāmgājēji, kuri līdz šim nav bijuši
bibliotēkas apmeklētāju lokā.

Aktīvi esat iesaistījušies
datorprasmju apmācības
programmās. Ko cilvēki visvairāk vēlas apgūt?
Pamatā tās ir ikdienišķas lietas – cilvēki, kuri līdz šim datoru
nav lietojuši vai kuru zināšanas
ir nepietiekamas, vēlas apgūt
pamatiemaņas, lai izmantotu
tās iespējas, kuras šodien sniedz
internets. Sākot ar elektronisko
ienākumu deklarāciju iesniegšanu VID un beidzot ar sociālajiem tīkliem. Tā ir mūsu sociālā
funkcija, tādēļ mūsu darbinieki
cenšas cilvēkiem palīdzēt apgūt
iemaņas, bez kurām dzīve kļūst
arvien sarežģītāka. Piemēram,
sadarbībā ar «Swedbank» saviem
lasītājiem regulāri rīkojam apmācības darbā ar internetbanku.

Kāds ir jūsu skatījums uz
skolu ieteicamās literatūras
sarakstu?
Skolu ieteicamās literatūras saraksts vairāk ir skolu
bibliotēku pārziņā, tomēr arī
mēs tam sekojam līdzi un šīs
grāmatas cenšamies iekļaut
savā krājumā. Grāmatu izvēle
lielā mērā atkarīga no skolotāja.
Ir pedagogi, kuri aktīvi seko
līdzi jaunumiem un ieteicamās
literatūras sarakstā iekļauj arī
tādus pēdējo gadu izdevumus
kā Māras Zālītes «Pieci pirksti»,
Noras Ikstenas «Mātes piens»
un Jāņa Joņeva «Jelgava 94»,
bet ir arī gadījumi, kad šajos
sarakstos ir grāmatas, kuras
tik sen izdotas, ka nekur vairs
Cik plaši bibliotēkā ir pie- nav atrodamas.
ejami e-pakalpojumi? Ko un
kādā veidā jelgavnieki var
Ar ko bibliotēka jelgavlasīt attālināti?
niekus vēl varētu pārsteigt?
Mūsu populārākais pakalpoRudenī organizēsim Pūcītes
jums ir e-katalogs, kurā apkopoti skolu, kurā aicināsim iesaistīties
63 reģiona bibliotēku krājumos 3 – 4 gadus vecus bērnus. Tas
esošie izdevumi. Arī mājas lapa būs trīs dienu nodarbību cikls,
ir pielāgota ērtai lietošanai gan kurā mazos jelgavniekus iepano stacionārajiem datoriem, gan zīstināsim ar bibliotēku, kopā
mobilajām ierīcēm. Neklātienē ar bērniem lasīsim grāmatas,
var gan rezervēt, gan iestāties zīmēsim un darīsim daudz ko
rindā pēc konkrētas grāmatas, citu. Savukārt pieaugušo auditogan pagarināt lasīšanas termi- rijai ir iecere veidot Prāta spēļu
ņu. Informāciju iespējams mek- klubu jeb erudīcijas līgu. Šobrīd
lēt arī bibliotēkas piedāvātajās meklējam cilvēku, kurš varētu
datu bāzēs, piemēram, EBSCO uzņemties vadīt šo klubu.

Pilsētnieks vērtē

Kādi ir jūsu lasīšanas
paradumi?

Aldis, brīvmākslinieks:
– Lasu ļoti
daudz. Seriāla «Karš un
miers» ietekmē jau otro
reizi lasu Ļeva Tolstoja romānu
«Karš un miers». Ļoti laba grāmata. Vispār Tolstojs, manuprāt, ir
superīgs rakstnieks. Grāmatu lasīšanai veltu vismaz stundu dienā,
bet nekad to nedaru gultā, jo tā
ir nopietna lieta. Vienmēr lasu pie
galda ar tējas krūzi un suni klēpī.
Armands
Andrejs,
Amatu vidusskolas 3. kursa audzēknis:
– Pārsvarā
lasu žurnālus,
piemēram, «Ilustrēto Zinātni»,
retāk – grāmatas. Man patīk detektīvromāni, bet pat tos tagad
lasu krietni mazāk nekā kādreiz.
Tagad grāmatas aizstāj jaunākās
tehnoloģijas – mobilie telefoni,
datori. Grāmatas pārsvarā lasu
vien tās, kas nepieciešamas skolai.
Ēriks, strādā
VAS «Latvijas
dzelzceļš»:
– Katru dienu sekoju līdzi medijiem
internetā –
delfi.lv un «Zemgales Ziņām».
Reizēm lasu arī drukātos preses
izdevumus, piemēram, laikrakstu
«Diena». Grāmatas nelasu vispār.
Ja kaut kas interesē, tad atrodu un
izlasu to internetā.
Modrīte,
pārdevēja:
– Visbiežāk
lasu žurnālus «Ieva»,
«Ievas Virtuve», «Ievas
Veselība». Mani saista lasāmviela par ēdieniem, produktiem,
dažādiem virtuves knifiņiem, veselīgu uzturu un tamlīdzīgi. Gan
man, gan meitai patīk izmēģināt
jaunas receptes. Meita eksperimentē ar kūkām, es – ar gaļas
ēdieniem, tāpēc vairākus gadus
krāto žurnālu kolekcija mums
noder. Arī internetā interesējos
par ēst gatavošanu. Piemēram,
draugiem.lv sekoju personām,
kuras dalās ar jaunām receptēm,
ievietojot skaistas bilžu galerijas
un smalki aprakstot ēdiena pagatavošanas gaitu.
Ilze, pirmsskolas izglītības skolotāja
«Pasaciņā»:
– Katru dienu
lasu pasakas
un stāstus
bērniem bērnudārzā, savukārt
brīvdienās lasu kulinārijas grāmatas, literatūru par ceļojumiem.
Gribētos teikt, ka esmu kaismīga
lasītāja, jo lasu daudz – arī žurnālus un ziņas internetā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs

Nākamais NĪN nomaksas
termiņš – 16. maijs
No 1.lpp.

«Salīdzinot ar pagājušā gada
attiecīgo periodu, kad kopējie
NĪN ieņēmumi uz 31. martu bija
1,576 miljoni eiro, NĪN kopējie
ieņēmumi 2016. gada attiecīgā
laika periodā pret 2015. gadu ir
pieauguši par 1,6 procentiem,»
tā I.Bušs, vērtējot, ka ieņēmumu
apjoms pa gadiem ir bijis visai
līdzīgs un būtiskas NĪN ieņēmumu dinamikas izmaiņas šī gada
pirmajā ceturksnī nav bijušas.
Jāatgādina, ka NĪN par zemi
un mājokli aprēķina uz gadu un
tas tiek sadalīts četros maksājumos. Pirmais NĪN maksāšanas
termiņš bija 31. marts, bet nākamie ir 16. maijs, 15. augusts un 15.
novembris. Ja samaksas termiņi
nokavēti, atbilstoši likumam par
termiņa kavējumu maksātājam
tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, taču
drošākais un ērtākais veids
nomaksāt NĪN ir portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv, jo tur pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Kopumā
Jelgavas pašvaldība šogad izsūtījusi 33 734 NĪN par zemi un
ēkām maksāšanas paziņojumus.
Saskaņā ar likumu nodokļa
maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par
NĪN nodokļa apmēru un to, vai
nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN var
precizēt Jelgavas pilsētas domes
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11,
106., 107. un 108. kabinetā, vai
pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005552, 63005550.

Saņem valsts augstākos
apbalvojumus
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Toms Kalniņš,
Valsts prezidenta kanceleja

Par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri iecelta LLU rektore profesore Irina Pilvere par ilggadēju
un izcilu pētniecisko, pedagoģisko
un administratīvo darbu.
Par Atzinības krusta virsniekiem iecelti LLU Lauksaimniecības fakultātes emeritētais
profesors Uldis Osītis par mūža
ieguldījumu lauksaimniecības
augstākajā izglītībā un zinātnē,
kā arī uzņēmuma «Kulk» konsultants Gunārs Bubulis par nozīmīgo ieguldījumu Latvijas vides
jomas un atkritumu nozares darba
pilnveidošanā.
Pasniedzot valsts augstākos
apbalvojumus, Valsts prezidents
Raimonds Vējonis uzsvēra: «Mūsu
valsts lielākā bagātība ir cilvēki.
Mūsu cilvēki, viņu devums un
neatlaidīgs darbs ir visu mūsu
sasniegumu un valsts pamatā.

Latvijai ir vajadzīgi cilvēki ar cildenu raksturu. Pateicoties šādiem
cilvēkiem, pirms divdesmit sešiem
gadiem bija iespējams atjaunot
Latvijas neatkarību. Pateicoties
šādiem cilvēkiem, mūsu valsts
turpina attīstības ceļu.»
Valsts augstākos apbalvojumus
saņēma 47 dažādu profesiju un
amatu pārstāvji no visiem Latvijas
reģioniem, kā arī Latvijas Goda
konsuls Beļģijā. Valsts augstākie
apbalvojumi tika pasniegti par
nozīmīgu darbu kultūrā, mākslā
un mūzikā, sasniegumiem zinātnē, pašaizliedzīgu un mūža darbu
pedagoga profesijā, profesionālu
dienestu bruņotajos spēkos, nozīmīgu devumu lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā, uzņēmējdarbībā
un vides aizsardzībā. Jāpiebilst, ka
visaugstāko apbalvojumu saņēma
maestro Raimonds Pauls – viņš
tika iecelts par Triju Zvaigžņu
ordeņa lielvirsnieku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238)

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

Galvenie
pienākumi:

Pretendentam
izvirzītās
prasības:

Piedāvājam:

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

Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 15. maijam.
Vakance pieejama no 2016. gada 1. jūnija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Gudrākie fizikā – Valsts
ģimnāzijas jaunieši
Foto: no organizatoru arhīva

Adrese: JPPI «Zemgales INFO»,
Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.
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Īsi
 Saistībā ar remontdarbiem šonedēļ atsevišķām ēkām nav karstā
ūdens. Šodien, 12. maijā, no pulksten
8 līdz 17 karstā ūdens nebūs P.Lejiņa ielā
1a, bet rīt, 13. maijā, no pulksten 8 līdz
12 – Asteru ielā 16. «Fortum Jelgava»
atvainojas klientiem par sagādātajām
neērtībām.
 Līdz 13. maijam plānots noasfaltēt aptuveni 160 metrus garo Atmodas ielas ceļa posmu gar pirmsskolas
izglītības iestādi «Kāpēcīši». Seguma
atjaunošanas darbu laikā Atmodas
ielā gar bērnudārzu slēgta satiksme –
apbraucamais ceļš organizēts pa Meiju
ceļu, Satiksmes ielu un Ganību ielu.
Savukārt Ganību ielā posmā no Satiksmes ielas līdz Atmodas ielai transporta
līdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt
abās brauktuves pusēs. Gājēju kustība
nodrošināta gar ceļa darbu zonu, informē «Pilsētsaimniecība».
 Piektdien, 13. maijā, no pulksten
10 līdz 14 stāvlaukumā pie «Vivo
centra» Katoļu ielā 18 būs iespēja
ziedot asinis. Specializētais donoru
autobuss Jelgavā piestās sadarbībā
ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Jelgavas nodaļu. Donoriem jābūt līdzi
personu apliecinošam dokumentam
un bankas konta numuram.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda «Magnētiskais fokuss» skolotājas Baibas Daģes vadībā  18. maijā no pulksten 16 līdz 19
uzvarēja «Latvenergo» koncerna fizikas erudīcijas konkursā «Eksperiments». Jau jūlijā jaunieši Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 jelgavnieki bez
visi kopā izbaudīs sacensību galveno balvu – nedēļu ilgu ceļojumu uz Itālijas pilsētu Rimini.
 Ģirts Pommers

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienā, 4. maijā, Melngalvju namā notika Triju
Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija.
Valsts augstākos apbalvojumus saņēma arī trīs
jelgavnieki.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda «Magnētiskais
fokuss» skolotājas Baibas Daģes vadībā uzvarējusi
«Latvenergo» koncerna fizikas erudīcijas konkursā
«Eksperiments». «Finālā jauniešiem bija jāveic vairāki
praktiski un ar reālo dzīvi saistīti uzdevumi, kuru izpildei
nepieciešamas labas zināšanas fizikā par elektrisko ķēžu
slēgšanu, siltuma bilances vienādojumu, lēcas formulu
un citiem tematiem,» informē B.Daģe.
Jau zināms, ka nedēļu ilgā
ceļojumā uz Itālijas pilsētu Rimini, kas ir sacensību galvenā
balva, skolēni dosies 10. jūlijā.
Uzvarētāju komandā startēja
Ralfs Leitis, Amanda Zvaigzne,
Anna Oseņņikova, Anastasija

Šļapina un Rihards Seržāns.
Ceļazīmi uz konkursa finālu
jelgavnieki ieguva, uzvarot
Zemgales pusfinālā. Kā norāda
konkursa organizētāji, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas komanda
jau pusfinālā ieguva visvairāk

punktu no visiem finālistiem.
«Eksperiments» ir «Latv
energo» koncerna 8. un 9.
klašu skolēnu fizikas erudīcijas
konkurss. Lai iekļūtu finālā,
komandas vairākus mēnešus
mācījās fiziku un apguva prasmi darboties komandā, risinot
daudzus teorētiskus un praktiskus uzdevumus tiešsaistē un
arī klātienē pusfinālu kārtās.
Kopumā erudīcijas konkursam reģistrējās 211 komandas.
«Eksperiments» notiek jau 21.
gadu, iepriekš tas bija pazīstams ar nosaukumiem «Vatiņš», «Voltiņš», «Kam gaišāka
galva?» un «Gaišākā galva».

Vizuālās mākslas pulciņu pedagogiem
panākumi konkursā «Manas mājas»
 Sintija Čepanone

Valsts izglītības satura centra organizētajā
interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
pedagogu metodisko
darbu konkursā «Manas mājas» no Jelgavas
tika iesniegti seši darbi.
Spīdolas ģimnāzijas
pedagoģe Dace Lejēja
saņēma augstāko – 1.
– pakāpi, taču atzinīgi
novērtēti arī citu mūsu
pedagogu darbi.
Mūsu pilsētā šo pasākumu
koordinēja Jelgavas Izglītības pārvalde kopā ar bērnu un jauniešu
centru «Junda». «Jundas» izglītības metodiķe Kristīne Jankeviča
informē, ka konkursa 1. kārtai
tika iesniegti seši metodiskie
darbi – Jelgavas Spīdolas ģimnā-

zijas vizuālās mākslas pedagoģes
D.Lejējas «Etno kaste», Jelgavas
1. internātpamatskolas vizuālās
mākslas pedagoģes Daces Podnieces «Mana ģimene», Jelgavas
Mākslas skolas pedagogu kolektīva – Maritas Landau, Jeļenas Jēkabsones, Ilzes Ezernieces – darbs
«Latvija – manas mājas», kā arī
«Jundas» Ādas plastikas darbnīcas skolotājas Sarmītes Tauriņas «Ģimenes mīļās grāmatas
nenoveco», keramikas skolotājas
Ilonas Brizgas «Cepumu formiņu
un cepumu trauka izveidošana»
un pulciņa «Es un dizains» skolotājas Rūtas Bozovičas «Sadzīves priekšmeti runā». Izvērtējot
iesniegto darbu atbilstību tēmai
un nolikuma prasībām, kompozīciju, darba izpildījuma kvalitāti
un oriģinalitāti, žūrijas komisija
visus darbus izvirzīja konkursa 2.
kārtai, kas notika Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā, kur pulcējās
interešu izglītības vizuālās un vi-

zuāli plastiskās mākslas pedagogi
no visas Zemgales.
Spīdolas ģimnāzijas pedagoģe
D.Lejēja saņēma augstāko – 1. –
pakāpi, Jelgavas Mākslas skolas
pedagogu kolektīvs – M.Landau,
J.Jēkabsone un I.Ezerniece – ieguva 3. pakāpi, savukārt atzinību
par līdzdalību un ieinteresētību
pedagoģiskajā sadarbībā un pieredzes apmaiņā saņēma «Jundas»
pedagoģes S.Tauriņa, R.Bozoviča,
I.Brizga un Jelgavas 1. internātpamatskolas skolotāja D.Podniece, informē K.Jankeviča.
Interešu izglītības vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu konkurss
«Manas mājas» organizēts, lai
aktivizētu pedagogu metodisko
darbību kā radošo procesu un
pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot
pedagogu labās prakses piemērus
interešu izglītībā.

Ozolnieku velotūrei mainīts maršruts
 Egija Grošteine

14. maijā norisināsies Jelgavas, Jelgavas novada un
Ozolnieku novada vasaras tūrisma sezonas atklāšanas
svētki «Ceļojums – piedzīvojums – kustība!». Viena no
svētku aktivitātēm ir Ozolnieku velotūre, kuras sākotnējā maršrutā organizatori veikuši izmaiņas.
Sākotnēji tika plānots, ka
velotūres maršruts vedīs cauri
Jelgavas centram, tomēr tajā
ieviestas izmaiņas. Jaunais
velotūres maršruts: Ozolnieku
Sporta centrs–Skolas iela–

Ozolnieku vidusskola–Alejas iela–Klijēnu ceļš–Bērzu
ceļš–Bērzu birzīte–Kalnciema
ceļš–Garozas iela–Aviācijas
iela–Loka maģistrāle–pāri
tiltam–zem viadukta (Rīga–

Jelgava)–Branku ceļš–Brankas–pāri apvedceļam–Rīgas
šoseja–Sporta centra stadions
Ozolniekos. Sākums – pulksten 11 pie Ozolnieku Sporta
centra.
Jāpiebilst, ka šogad vasaras
tūrisma sezonas atklāšanas
laikā tiks akcentēts veselīgs
un aktīvs dzīvesveids caur
deju, velobraukšanu, aktīvo
atpūtu, mājražotāju veselīgo
produkciju un aktivitātēm
lauku saimniecībās.

maksas varēs izmērīt asinsspiedienu
un pulsu, būs iespējama mirdzaritmijas riska un holesterīna līmeņa
noteikšana, kā arī varēs saņemt konsultācijas par sirds veselību. Paralēli tam no
pulksten 17 līdz 18 iedzīvotāji aicināti
apmeklēt izglītojošu lekciju par insulta
riskiem un profilaksi, mirdzaritmiju un
tās ārstēšanu. Pasākumu, atzīmējot
Eiropas Insulta dienu, organizē pacientu biedrība «ParSirdi.lv» un Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde.
 18. maijā pulksten 18 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33 SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
aicina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku kontaktpersonas uz tikšanos. Līdz 16. maijam iespējams
uzdot interesējošos jautājumus.
Šajā reizē tiks izskatīti trīs galvenie
jautājumu bloki – 2015. gada dzīvokļu
īpašnieku atskaites sapulču rezultāti,
PVN likmes piemērošana pārvaldīšanas
pakalpojumiem, kā arī sadarbība ar
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju.
Taču, lai aptvertu arī citus jautājumus,
kas aktuāli dzīvokļu īpašniekiem, JNĪP
aicina iesūtīt papildu jautājumus, uz
kuriem uzņēmuma speciālisti sagatavos
atbildes. Jautājumus klienti aicināti darīt
zināmus līdz 16. maijam, tos uzrakstot
JNĪP informatīvajā sistēmā, nosūtot
pa e-pastu info@jnip.lv vai rakstiski
iesniedzot JNĪP Klientu apkalpošanas
daļā Pulkveža Brieža ielā 26.
 18. maijā pulksten 14 Sabiedrības
integrācijas pārvaldes telpās Sarmas ielā
4 notiks Latvijas kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības Jelgavas nodaļas kopsapulce. Biedriem
ierašanās obligāta.
 17. maijā tiek atzīmēta Ugunsdzēsēju un glābēju diena, tāpēc Jelgavas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta depo Dobeles ielā 16 būs
Atvērto durvju diena. Pieteikšanās pa
tālruni 20047714.
SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)

AICINA DARBĀ TĀMĒTĀJU.

Darba pienākumi:
• būvniecības izmaksu tāmju sagatavošana atsevišķiem būvdarbu/celtniecības darbu veidiem;
• būvdarbu apjomu noteikšana pēc iesniegtajiem tehniskajiem projektiem, rasējumiem;
• būvniecības tāmju sastādīšana, tajā skaitā
dalībai iepirkumos;
• cenu pieprasījumu sastādīšana, apakšuzņēmēju cenu piedāvājumu apkopošana.
Prasības kandidātiem:
• precizitāte darba izpildē, augsta atbildības izjūta;
• ļoti labas datorzināšanas («MS Office»);
• augstākā/nepabeigta augstākā izglītība
būvniecības jomā;
• iepriekšēja darba pieredze tāmju sastādīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
SIA «Būvenergo A» pieteikumu un CV lūdz sūtīt
pa e-pastu birojs@buvenergoa.lv ar norādi
«Tāmētāja amatam» līdz 2016. gada 20. maijam.
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Bērniem – saturīgu, interesantu un
piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Vasara vairs nav aiz kalniem, kas noteikti iepriecina skolas
vecuma bērnus, kuri ar nepacietību gaida pienākam ilgi
gaidīto brīvlaiku. Tomēr līdz ar bērnu prieku nāk arī vecāku
raizes par to, kur un kam savu atvasi uzticēt vasaras mēnešos, lai nodrošinātu bērnam interesantas un reizē saturīgas,
izglītojošas un vērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un
lai aizraujošas vasaras izpriecas un piedzīvojumus neaizstātu
stundām ilgi pavadīts laiks ar viedtālruni vai datorspēlēm.
Daudzi vecāki, ja vien tas iespējams, izvēlas pavadīt laiku
mājās kopā ar bērniem savā atvaļinājumā, citi – uzticēt bērnu
pieskatīšanu vecvecākiem. Vēl viens no variantiem ir dažādas
vasaras nometnes. To piedāvājums ir plašs, un nereti izvēlēties savam bērnam piemērotāko nav nemaz tik vienkārši.
Kas jāņem vērā, izraugoties bērnam piemērotāko nometni?
Kādas nometnes šovasar tiek piedāvātas Jelgavā?

Foto: no JV arhīva
 Egija Grošteine

Pieaugot tendencei, ka bērni
lielu daļu sava brīvā laika
pavada mājās pie televizora vai datora vai vienkārši
nedarot neko, vecāki vēlas,
lai viņu atvases brīvlaiku
pavadītu lietderīgi un tajā
pašā laikā justos atpūtušies
no skolas gaitām. Viens no
risinājumiem ir nometnes,
kas ļauj visas dienas garumā
bērniem būt aizņemtiem,
nodoties sportiskām aktivitātēm, rotaļām, ekskursijām, radošām nodarbēm,
hobiju attīstīšanai un citām
interesantām aktivitātēm.
Nometne ierobežos tehnoloģiju izmantošanu līdz minimumam, bērniem ļaujot
novērtēt aktivitātes svaigā
gaisā un brīvā laika pavadīšanu saturīgi. Arī mūsu
pilsētā vasaras brīvlaikā
bērniem un jauniešiem tiek
piedāvātas vairākas nometnes un vasaras skolas.
Jelgavniekiem ir iespēja iesaistīties, piemēram, bērnu un jauniešu
centra «Junda» organizētajā nometnē
«50 dienās apkārt pasaulei», vasaras
atvērtajās skolās izglītības iestādēs,
vasaras skolās, ko piedāvā draudzes, kā
arī angļu valodas un hokeja nometnē.
Līdztekus tam nometņu iespējas tiek
piedāvātas arī citviet Latvijā. Nometņu
organizētāji gan atgādina, ka, veicot
izvēli, svarīgākās ir paša bērna vēlmes
un intereses – ja bērns ir ļoti kautrīgs
vai labi jūtas tikai pazīstamā vidē, ir
jāizvērtē, vai vasaras nometne viņam
tiešām būs labākais laika pavadīšanas
veids.

Bez reģistra nometne ir nelegāla

Neapjukt plašajā nometņu piedāvājumā palīdzēs valsts nodrošinātā
nometņu un to vadītāju sertifikācija.
Visas nometnes, kurām nokārtota
nepieciešamā dokumentācija un kurās
dalība bērniem un jauniešiem ir droša, apkopotas Valsts izglītības satura
centra izveidotajā mājas lapā www.
nometnes.gov.lv. Pašlaik tajā reģistrētas vairāk nekā 550 dažāda satura
nometnes Latvijā, un piedāvājums vēl
noteikti augs.
Nometņu reģistrā pieejama informācija par visām reģistrētajām nometnēm
un to saturu. Nometnes apraksts atklāj arī nometnes filozofiju, vērtības,
darbības, kas nometnē tiks īstenotas.

PIRMS BĒRNA DALĪBAS NOMETNĒ
NOSKAIDRO
BĒRNA INTERESES!

Vislielākā kļūda ir, piemēram, aizsūtīt bērnu, kurš
interesējas par mūziku,
uz sporta nometni, lai
veicinātu bērna sportisko attīstību, kaut gan
pats bērns to nemaz nevēlas. Izvēloties nometni,
noteikti jāņem vērā bērna vēlmes un iemaņas!

PĀRLIECINIES,

vai nometne ir droša,
– apmeklē mājas lapu
www.nometnes.gov.lv!

PIE ĢIMENES ĀRSTA

(vai pediatra) izņem
izziņu par bērna veselības stāvokli!

PĀRLIECINIES,

vai bērns ir vakcinēts
pret ērču encefalītu.
No ērču kodumiem nav
pasargāts neviens!

PAINTERESĒJIES

par gaidāmajiem laik
apstākļiem, lai zinātu,
kādu apģērbu bērnam
dot līdzi! Noteikti noderēs lietusmētelis.

Ja nometne norisinās ne bērna dzimtajā valodā, pārliecinies
par viņa valodas, kurā notiks nometne, prasmēm!
Turklāt tur pieejami arī nometņu organizētāju kontakttālruņi, uz kuriem
jautājumu vai neskaidrību gadījumā
vecāki ir aicināti zvanīt un saņemt
plašāku informāciju, piemēram, par
nometnes aktivitātēm, pasniedzēju
prasmēm vai nometnes norises vietu.
Mājas lapā arī redzams, vai nometne
ir saskaņota ar uzraudzības iestādēm, piemēram, Veselības inspekciju,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu, vai informācija ir iesniegta
Pārtikas un veterinārajā dienestā un
pašvaldībā, kuras teritorijā nometnes
notiek. Būtiski zināt, ka šajā reģistrā
ir iespējams reģistrēt nometnes tikai
tiem nometņu vadītājiem, kuri ieguvuši
tam nepieciešamo sertifikātu. Līdz ar
to vecāki var būt droši, ka šie nometņu
vadītāji ir izgājuši speciālu apmācību
un uzņemas atbildību par katru bērnu,
kurš atrodas nometnē. Savukārt gadījumā, ja nometņu reģistrā konkrēto
nometni nevar atrast, tas nozīmē, ka
tā tiek organizēta nelegāli.

«Lediņos» iepazīs jaunus
draugus un pasauli

Pašlaik nometņu reģistrā ir pieejama
informācija par trīs atvērtā tipa nometnēm Jelgavā. Vienu no tām piedāvā
bērnu un jauniešu centrs «Junda». Atpūtas un piedzīvojumu dienas nometne
«50 dienās apkārt pasaulei» «Lediņos»
paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz
12 gadiem. Tā norisināsies desmit
nedēļas – darba dienās no 6. jūnija līdz

19. augustam, izņemot nedēļu, kurā ir
Jāņi un Līgosvētki.
Nometnes «Lediņi» vadītāja Liene
Ušvile stāsta – ja bērns uz nometni
dodas pirmo reizi, ir vērts ar viņu
apspriest, vai viņš būs gatavs pilna
laika jeb diennakts nometnes pro
grammai. Varbūt drošības pēc labāk
uzsākt nometņu apmeklētāja gaitas ar
dienas nometni, pēc kuras ik vakaru
bērns varēs atgriezties savās mājās, lai
pavadītu laiku kopā ar vecākiem. Šajā
gadījumā labs risinājums ir nometne
«Lediņos», jo tā notiks no pulksten
9 līdz 18. Turklāt uz nometnes vietu
«Lediņos» no «Jundas» Pasta ielā 32
bērnus nogādās organizēts transports,
kas parocīgi ir tiem vecākiem, kuri
savām atvasēm meklē nometnes vietu,
kas ir pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai
vai atrodas pa ceļam uz darbu. Jāņem
vērā, ka šī nometne ir skaitliski lielākā
Zemgalē. «Lediņos» katru nedēļu tiks
uzņemti 80 bērni. Nodarbības nometnē gan norisināsies vairākās vecuma
grupās, un katrā no tām būs ne vairāk
par 15 bērniem. Katru nedēļu ar darbošanos radošajās darbnīcās, spēlēm,
rotaļām un citām aktivitātēm nometnes dalībnieki izzinās kādu pasaules
valsti vai valstu grupu. Bērni idejiski
paviesosies, piemēram, visās Baltijas
valstīs, Austrālijā, Ķīnā, Amerikā,
Itālijā, Āfrikā, Anglijā, Madagaskarā,
Brazīlijā, iepazīstot valstu kultūru,
arhitektūru, tradīcijas un nozīmīgus
notikumus. Savukārt brīvajos brīžos

bērniem nometnē būs pieejams āra
baseins, šūpoles, batuts, šķēršļu trases,
āra trenažieri un rotaļu vietas, kā
arī nometnē plānots uzņemt viesus,
piemēram, pašvaldības policistus, kuri
bērniem atgādinās par drošību vasarā
un demonstrēs savu ekipējumu.
Maksa par nedēļu (piecām darba
dienām) nometnē «50 dienās apkārt
pasaulei» ir 40 eiro. Maksā ietverts transports, divreizēja ēdināšana, kā arī mācību
procesam un aktivitātēm nepieciešamie
materiāli un inventārs. Jāpiebilst, ka
noslēgt līgumu par bērnu dalību vasaras
nometnē un saņemt informāciju un
atbildes uz interesējošiem jautājumiem
varēs «Jundā» (Pasta ielā 32) 16. maijā no
pulksten 12 līdz 19 un 17. maijā no pulksten 7 līdz 14. Noslēgt līgumu, ja vien vēl
būs brīvas vietas, un veikt samaksu par
nometni varēs arī pēc šiem datumiem.
Šāda iespēja būs pie «Jundas» dežurantes
katru darba dienu no pulksten 8 līdz 19.
Jāņem vērā, ka vieta nometnē noteiktā
nedēļā būs garantēta vien tad, kad par
dalībnieku būs veikta samaksa pilnā
apmērā par izvēlēto laiku.
Vecāki savas atvases šai nometnei
var pieteikt uz vienu, vairākām vai
pat visām nedēļām, tomēr, ņemot vērā
pieredzi, L.Ušvile vecākus gan aicina
bērniem nodrošināt arī citāda veida
atpūtu, jo, lai gan nometne ir izklaidējoša, interesanta un aktivitātēm piepildīta, tā tomēr ļoti nogurdina, turklāt
bērniem ir nepieciešama arī cita vide,
lai viņi varētu uzņemt spēkus jaunajam
mācību gadam.
Svarīgi atcerēties, ka ne agrāk kā
desmit darba dienas pirms došanās
uz nometni vecākiem pie ģimenes
ārsta (vai pediatra) ir jāsaņem izziņa
par bērna veselības stāvokli. Izziņā
būs norādīta informācija par veiktajām potēm, pedikulozes pārbaudi,
alerģijām, hroniskām saslimšanām un
speciālo medikamentu lietošanu.

Ap 400 bērnu –
vasaras atvērtajās skolās

Jau vairākus gadus Jelgavā sākumskolas vecuma bērniem tiek piedāvāta
iespēja piedalīties vasaras atvērtajās
skolās. Šovasar to norise paredzēta
trīs nedēļu garumā, sākot no 1. jūnija.
Vasaras atvērtās skolas nodarbības būs
deviņās izglītības iestādēs – 1. internātpamatskolā, 2. internātpamatskolā, 3.
sākumskolā, 4. sākumskolā, 2. pamatskolā, 4. vidusskolā, 5. vidusskolā, 6.
vidusskolā un Tehnoloģiju vidusskolā.
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
bērnu tiesību aizsardzībā Līvija Vilcāne
stāsta, ka dalība vasaras atvērtajās
skolās arī šogad dalībniekiem būs bez
maksas. Katrai izglītības iestādei vasaras atvērto skolu aktivitātēm piešķirti
1850 eiro, un plānots, ka kopumā tajās
darbosies ap 400 skolēnu. Katrā no izglītības iestādēm aktivitātes un tajās iesaistīto skolēnu skaits gan būs atšķirīgs,
to katra skola izvērtēs individuāli. Tāpat
kā iepriekšējos gadus, skolēniem tiks
piedāvātas radošās darbnīcas, izzinošas
ekskursijas pilsētā un tās apkārtnē,
ekskursijas uz jūru, Zooloģisko dārzu
un citas bērniem saistošas nodarbes.

Plānots, ka vidēji dienā vasaras atvērtajās skolās aktivitātes ilgs sešas stundas,
tiks nodrošināta arī ēdināšana.
Par pieteikšanos vasaras atvērtajām skolām un papildu informāciju
bērnu vecāki var uzzināt, sazinoties
ar izglītības iestādes personālu.
Priekšroka dalībai aktivitātēs tiks
dota bērniem no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm.

Vasaras skola, studija
izbraukumā un laivu brauciens

Aktīvi pavadīt brīvo laiku piedāvā arī
pilsētas draudzes. Piemēram, Jelgavas
Romas katoļu draudze aicina bērnus
vecumā no 6 līdz 14 gadiem uz vasaras
skolu, kas notiks no 6. līdz 10. jūnijam
katru dienu no pulksten 10 līdz 16.
Tajā tiks uzņemts neierobežots skaits
interesentu neatkarīgi no to konfesijas, stāsta draudzes pārstāve Marija
Ruščaka. Paredzētas dažādas radošās
nodarbības, Svētās mises, sporta aktivitātes, baseina apmeklējumi, boulings
un izbraukumi. Dalības maksa – 20 eiro
(iekļauta arī ēdināšana). Pieteikties
vasaras skolai var, sazinoties ar M.Ruš
čaku pa tālruni 29842811 vai Jelgavas
Romas Katoļu katedrālē aizpildot
pieteikuma anketu.
Savukārt Jelgavas Svētās Annas
evaņģēliski luteriskā draudze no 11.
līdz 15. jūlijam organizēs izbraukuma
vasaras studiju Smārdes pagastā, atpūtas mājā «Kalna Žagari». Plānotas
dažādas nodarbības un aktivitātes.
Izbraukumam var pieteikt bērnus
vecumā no sešiem gadiem. Maksimālais dalībnieku skaits – 100 cilvēku.
Dalības maksa – 40 eiro, cilvēkiem no
draudzes – 30 eiro, vairākiem bērniem
no vienas ģimenes – 25 eiro par katru.
Dalības maksā iekļauti ceļa izdevumi,
nakšņošana, ēdināšana un viss aktivitātēm nepieciešamais.
Draudze piedāvā arī doties braucienā
ar laivu pa Salacas upi ģimenēm ar
bērniem no 6. līdz 10. augustam. Bērni
no 12 gadiem aktivitātē var iesaistīties
arī, klāt neesot viņu vecākiem, ja vien
ir vecāku atļauja. Dalības maksa – 25
eiro (cenā iekļauta ēdināšana, laivu īre
un transporta izdevumi).
Pieteikties vasaras studijai un laivu braucienam var, zvanot mācītājam Kasparam Kovaļovam pa tālruni 25988060 vai personīgi baznīcā.

Angļu valodu varēs apgūt atpūtā

Par aktivitātēm bērniem būs parūpējies arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, aicinot bērnus
vecumā no 10 līdz 12 gadiem apmeklēt
Angļu valodas vasarnīcu, kas notiks
no 8. līdz 19. augustam katru dienu
no pulksten 10 līdz 14. Tā būs iespēja
bērniem pavadīt vasaru radoši un saturīgos kursos, jo mācoties arī var atpūsties. Kursu ilgums – 50 mācību stundas
(katra 45 minūtes), dalības maksa – 100
eiro (maksā iekļauti mācību materiāli,
ekskursijas un pusdienas).
Papildu informāciju par Angļu valodas vasarnīcu var iegūt, sazinoties ar
Astru Vanagu pa tālruni 29222737 vai
e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.
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Strītbola sacensību pirmais
posms – 29. maijā

Kā jau pēdējos
gados ierasts, vasarā Jelgavā notiek strītbola sacensības. Šogad
pirmais posms
plānots Jelgavas
Pilsētas svētku
laikā – 29. maijā. Mači norisināsies Pasta
salā. Kā informē Jelgavas Sporta servisa
centra metodiķis Valdis Ilmers, visticamāk, tiks organizēti četri posmi vairākās
vecuma grupās. Jāatgādina, ka par 2015.
gada Jelgavas strītbola čempioniem vecākajā grupā kļuva vairāku posmu līderi –
komanda «Armet», bet jaunākajā grupā
uzvaras laurus plūca komanda «BWA».

Sākas ģimeņu sacensības
kanoe laivās

19. maijā pulksten 18 Pasta salā notiks
ģimeņu sacensību kanoe laivās pirmais posms, kas ir viena no projekta
«Sporto un esi vesels» aktivitātēm.
Sacensības notiks sporta kluba «KC»
airēšanas bāzē Pasta salā, distance
– 600 metri. Mači notiks ģimeņu grupās – interesenti var noairēt distanci
sev ērtā laikā no pulksten 18 līdz 20.
Kanoe laivu sacensības plānotas visas
vasaras garumā, tiks aizvadīti pieci
posmi. Dalībnieki par startu sacensībās saņems uzlīmes, pirmo vietu
ieguvēji katrā posmā un kategorijā tiks
pie īpašām balvām. Papildu informācija – pa tālruni 26400888 vai e-pastu
Marcis.Laidins@gmail.com.
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«Miloniešiem» panākumi
pārrobežu kausā

7. maijā Priekuļos aizvadīts 3. pārrobežu sadraudzības kauss brīvajā
cīņā «Liepas kauss 2016», kurā,
pārstāvot 21 komandu, piedalījās
225 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un Polijas. Jelgavu
šajos mačos pārstāvēja cīņu kluba
«Milons» cīkstoņi trenera Vladimira
Smirnova vadībā. Mūsējie sacensībās
startēja veiksmīgi – izcīnītas deviņas
medaļas. Par čempioniem savā svara
kategorijā kļuva Fabiāna Romano,
Arians Golovins, Marks Vasiļjevs un
Maksims Stasjuks. Sudraba medaļu
ieguva Vitālijs Burča un Marks Apsītis, bet bronzu – Demjans Smirnovs,
Artūrs Labors un Aleksis Šarpings.

FK «Jelgava» zaudē
«Metta/LU»

Francijas pilsētā Monpeljē no
5. līdz 8. maijam notika 51. Eiropas karatē čempionāts, kurā
piedalījās arī jelgavnieks Kalvis
Kalniņš. Sportists pēc gadu
ilgas pauzes spēja atgriezties
šī sporta veida elitē, izcīnot
5. vietu. «Sacensībām gatavojos četrus mēnešus, pirms
tam aizvadot tikai vienu cīņu.
Iespējams, šie bija izšķirošie
apstākļi, kas šoreiz neļāva
nostartēt labāk,» stāsta viens
no visu laiku titulētākajiem
Latvijas karatistiem.
Eiropas čempionāts karatē tiek organizēts katru gadu, un šogad tas norisinājās
saulainajā Francijas pilsētā Monpeljē.
Tajā vīriešu konkurencē piedalījās 25
dalībnieki. Jelgavnieks pēdējā gada laikā
karatē treniņus bija pārtraucis, tādēļ
sagatavošanās sacensībām nenotika tā,
kā vajadzētu. «Pēc pēdējā pasaules čempionāta, kurā Latvijas izlase nostartēja
ne pārāk veiksmīgi, komandas galvenais
treneris Maksims Ivančikovs izlēma uz
laiku trenēt Vjetnamā, tādēļ arī man

sanāca gandrīz gadu ilga pauze. Treneris
atgriezās Latvijā un piedāvāja mani sagatavot dalībai Eiropas čempionātā,» stāsta
K.Kalniņš.
Kalvis Eiropas čempionātu sāka ar cīņu
pret Slovākijas sportistu, kuru izdevās itin
viegli uzvarēt – 3:0. Arī nākamajā cīņā
latvietis spēja uzvarēt. «Azerbaidžānas
sportists sāka ļoti aktīvi, tādēļ nācās daudz
aizsargāties, taču man izdevās vairākas
reizes pretinieku pārsteigt un saņemt
punktus. Cīņas beigās vien bija jānotur
iegūtais pārsvars,» ar iespaidiem Francijā
dalās K.Kalniņš.
Trešajā cīņā, kurā nācās spēkoties ar
pasaules un Eiropas čempionāta bronzas
medaļnieku no Krievijas, jelgavniekam
bija vissarežģītāk. Abi sportisti cīņu aizvadījuši ļoti piesardzīgi, jo tās likme bija
augsta – tikšana sacensību nākamajā
kārtā. «Cīņa noslēdzās neizšķirti, tādēļ
pieciem tiesnešiem nācās izlemt, kurš ir
labāks. Šoreiz trīs no tiesnešiem uzvaru
deva man, bet divi – krievam,» atklāj
jelgavnieks.
Pusfināla mačā Kalvis piekāpās Turcijas karatistam, bet divas dienas vēlāk
spēka pietrūka arī pret maķedonieti.
«Gatavošanās sacensībām bija pārāk īsa,
arī sacensību pieredze bija nepieciešama

51. Eiropas karatē čempionātā Kalvis Kalniņš (no labās) pēc ilgāka pārtraukuma
spēja atgriezties šī sporta veida elitē, izcīnot 5. vietu. Foto: no personīgā arhīva
lielāka. Kopumā labi aizsargājos, taču
pietrūka tehnikas, lai savos uzbrukumos
gūtu punktus. Pirmās trīs cīņas prasīja ļoti
daudz enerģijas un spēka, tādēļ atlikušajās
cīņās vairs nebiju tik aktīvs un bīstams,»
tā Kalvis.
Jelgavnieks atzīst, ka nākamās sacensības, kurās plāno startēt, ir pasaules
čempionāts Austrijā oktobra beigās.

Jelgavā noslēdzies Baltijas karatē
čempionāts
7. maijā Jelgavas Sporta hallē norisinājās karatē kluba «Shinri» un Jelgavas
Sporta servisa centra organizētais 8.
Baltijas atklātais J.K.A. čempionāts
karatē, kurā piedalījās ap 150 sportistu no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
Jelgavu šajās sacensībās pārstāvēja
karatē kluba «Shinri» pārstāvji, izcīnot
deviņas zelta, 15 sudraba un 13 bronzas medaļas. Lielisks sniegums izdevās
Danielai Skujai (attēlā), kura izcīnīja
trīs zelta medaļas, bet divas augstākā
kaluma godalgas izcīnīja Anna Rozentālberga. Tāpat par čempioniem kļuva
Patriks Vītols, Renāts Sidorovs, Ardis
Slakters un Sanita Muižniece.

Meklē darbu
Vīrietis (56 gadi) meklē darbu. Varu aprūpēt vecu cilvēku. Vēlams ar dzīvošanu uz
vietas. T.24850341.
Autovadītājs, A, BE, CE, DE, 95. kods,
traktortehnikas A, B, C, E, F vadītāja
apliecība. T.29682212.
Vīrietis meklē dabu. Var būt vienas dienas darbs. T.26990895.

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu
vecākajam(-ai) maiņas meistaram(-ei)/
tehniķim(-ei). Darba vieta – šķirošanas
stacija un poligons «Brakšķi», Līvbērzes
pag., Jelgavas novads. Pieteikties, savu CV
sūtot pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Aicinu pieteikties angļu valodas skolotāju
pusslodzes darbam vasaras kursu vadīšanai
jūlijā un augustā. CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@
inbox.lv. T.26456942 (Sanita Cvetkova).

«Pasaules čempionāti karatē notiek katru
otro gadu, tādēļ gribētos tajā piedalīties.
Jātiek skaidrībā ar mūsu finansiālajām
iespējām un, ja viss būs kārtībā, laicīgi
jāsāk gatavoties,» uzsver sportists.
K.Kalniņš ir viens no titulētākajiem
Latvijas karatistiem, viņš ir vairāku starptautisku sacensību uzvarētājs, 2009. gada
pasaules junioru čempions.

 Ģirts Pommers

15. maijā Jelgavas Sporta hallē
notiks starptautiskas deju
sacensības «Zemgales kauss»,
kurās, pēc organizatoru aplēsēm, piedalīsies ap 200 deju
pāru. «Skatītājiem noteikti
ieteiktu apmeklēt pasākuma
vakara daļu – pieaugušo sacensības, kurās piedalīsies pāri
arī no Lietuvas un Igaunijas,»
stāsta deju studijas «dejovisi.
lv» pārstāve Evita Mikiško.

Sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) piedāvā darbu ārstam(-ei)
un medicīnas māsām. T.63050449, 63050167.

Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103.
Smilti, melnzemi, granti. T.27650077.

Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz iesniegt tiesā
prasību – uzturlīdzekļi; likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro. Raiņa 14. T.29179847

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā fizioterapeitu(-i) uz 1 slodzi. CV lūgums sūtīt
pa e-pastu jbsac@inbox.lv. T.63026313.

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Līdzjūtības

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas iela 57a. T.29718434
Dzintara izstrādājumus, porcelāna figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus. Raiņa
iela 23. T.26652388.
Vīngliemežus. T.28881314.
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
2-st. vasarnīcu, 72 m², d/s «Grīva-1».
Zeme 680 m². T.28477313.
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868.

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Dažādi
Skursteņu, krāšņu, sildmūrīšu tīrīšana,
mūrēšana, remonts. T.27073304.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Pļauju zāli. T.25994203
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Celtnieks. Mūrēju, tīru skursteņus, plītis,
mūrīšus, krāsnis. T.27478204
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.

notiks 23. jūlijā.

Pustūkstotis bezmaksas reģistrācijas kvotu tiks sadalītas starp trīs
skriešanas distancēm: 100 paredzētas
pusmaratonistiem, 200 – 10 kilometru
un 200 – piecu kilometru skrējiena dalībniekiem. Tāpat, nemaksājot dalības
maksu, jelgavnieki neierobežotā skaitā
varēs startēt nūjošanas distancē un
bērnu skrējienā. Jelgavnieki reģistrēties
bez maksas var pasākuma mājas lapā
jelgavaspusmaratons.lv, sadaļā «Jelgavniekiem», bigbankskrienlatvija.lv/
jelgava/jelgavniekiem, kā arī Jelgavas
«Sportland» veikalā. Deklarētā dzīvesvieta tiks pārbaudīta, saņemot sacensību
numuru.
Lai veiksmīgi sagatavotos Jelgavas
pusmaratonam, «Nike+ Run Club»
organizē skriešanas koptreniņus. Treniņi notiek katru otrdienu pulksten
18 un sestdienās pulksten 10 kopā ar
treneriem Aļonu Fomenko, Nataļju
Gorškovu un Ritvaru Dombrovski.
Pulcēšanās koptreniņiem – Pasta salā.
Šogad Jelgavas nakts pusmaratons
notiks jau trešo reizi, un tas ir viens
no nozīmīgākajiem un vērienīgākajiem
sporta notikumiem Jelgavā. Lai dalībnieki vēl labāk varētu izbaudīt pilsētu
tumsā, organizatori starta laiku plānojuši mazliet vēlāk, nekā tas bijis iepriekš,
– pulksten 22.15. Tradicionāli pasākums
būs piesātināts arī ar kultūras izklaidēm
un aktivitātēm gan trasē, gan arī ārpus
tās – sacensību centrā Pasta salā.

Sestdien – Zemgales kauss dejotājiem

Sacensības notiks četrās daļās: pirmajā
(sākums pulksten 10.30) būs bērnudārza
vecuma bērnu un skolēnu deju skate, otrajā
(pulksten 12.30) startēs iesācēju, bērnu un

Foto: no kluba «Shinri» arhīva

Jelgavas nakts
pusmaratonā
pilsētniekiem
būs īpašs
piedāvājums

8. maijā Rīgā, Hanzas vidusskolas
mākslīgā seguma
laukumā, «Synottip»
futbola Virslīgas 7.
kārtas ietvaros zaudējumu piedzīvoja
Vitālija Astafjeva vadītais futbola klubs
«Jelgava», kas nespēja apdraudēt FS  Ģirts Pommers
«Metta/LU» komandas uzvaru un piedzīvoja pamatīgu sakāvi – 0:3. Vārtus
Jelgavas pašvaldība arī šorīdzinieku rindās guva Abrahams Ašrifī,
gad atbalsta pilsētas iedzīGatis Kalniņš un Sarmis Stulglis. Pēc pievotājus, kuri izvēlas veselīdzīvotā zaudējuma jelgavnieki Virslīgas
gu dzīvesveidu, piedāvājot
turnīra tabulā ar septiņās spēlēs izcīnītiem
iespēju 500 skrējējiem bez
septiņiem punktiem ierindojas 5. vietā no
maksas startēt Jelgavas
astoņām komandām.
nakts pusmaratonā, kas

Kalvim – 5. vieta Eiropā
 Ģirts Pommers

5

Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
/V.Grēviņš/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā
brīdī esam kopā ar Andru Dietlavu,
tēvu mūžībā aizvadot.
Nodarbinātības valsts aģentūras
Jelgavas un Rīgas kolēģi
Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne
Debesu plašumos mīt.
Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā krīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Zīļuks» auklītei
Aijai Stūrniecei, tēvu mūžībā pavadot.
PII «Zīļuks» kolektīvs

viena junioru grupa, trešajā (pulksten 16)
– iesācēju, bērnu un junioru grupas, kā
arī jauniešu grupai notiks Latvijas kausa
izcīņas posms Latīņamerikas dejās, bet
ceturtajā – junioru, jauniešu un pieaugušo
grupas. Junioru grupā šīs sacensības būs
ieskaite Latvijas kausa izcīņā, bet vecākā
jauniešu grupa un pieaugušie cīnīsies par
Jelgavas domes kausu un naudas balvām.
Uzvarētāji tiks apbalvoti ar uzņēmuma
«KDM Group» sarūpēto naudas balvu 350
eiro apmērā, otrās vietas ieguvēji tiks pie
200 eiro, bet trešā vieta tiks apbalvota ar
100 eiro lielu naudas balvu.
Kā informē E.Mikiško, sacensību
interesantākā daļa sāksies ap pulksten
18.30, kad cīņu uzsāks junioru, jauniešu
un pieaugušo grupu dejotāji.
Ieejas maksa pasākumā – 6 eiro.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Juristu birojs OFERENTS – komersantu,
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls
uz EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo īpašumu; palīdzība tiesvedībā. Pasta 45 – 4,
Jelgava. T.63021005, 29274771.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis –
A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS LEŠČINSKIS (1921. g.)
RITA MARTINSONE (1931. g.)
TAMĀRA LUKJANOVA (1961. g.)
JŪLIJA PASEČŅIKA (1934. g.)
KSENIJA LUPAČA (1938. g.)
MARIJA VALDMANE (1925. g.)
ANNA KREICBERGA (1931. g.).
Izvadīšana 12.05. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ALEKSEJS KRUPINS (1951. g.).
Izvadīšana 12.05. plkst.15 Zanderu kapsētā.
FEOFANIJA PETKEVIČA (1927. g.).
Izvadīšana 12.05. plkst.16 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2225.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 82.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ketija Forde. Kā uguns un ūdens». Vācijas melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 63. un 64.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 81.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2225.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Manā mežā nav neviens. Multimākslinieks Hardijs Lediņš».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 23.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 33.sērija.
23.25 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 30.sērija.
1.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.35 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 61. un 62.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 565.sērija.
11.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
13.25 «LBL 5.finālspēle».* 2014.gads.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 566.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.05 «Pārmantotās tradīcijas. Japāna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.05 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 3.sērija.
21.00 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.00 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
23.00 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.30 «X cilvēki. Bijušās nākotnes dienas».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
10.20 «Gatavo 3».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.30 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 184.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 60. un 61.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 10.sērija.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.).
2013.g. 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 7.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 184. un 185.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 17. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2226.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Rozamunde Pilčere. Pārāk augstu uzlidots».
Vācijas melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.25 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 65.
un 66.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 82.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2226.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Māra Lāce.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ķīmiskie ieroči: Viltīgais karš».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Vārdi un bildes». Romantiska drāma. 2013.g.
1.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Par puisi, kurš nezināja baiļu». Vācijas pasaku filma.
8.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 63. un 64.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 566.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 3.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «LBL 6.finālspēle».* 2015.gads.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 567.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri. Šaoliņa dvēsele». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Seišelu salu dārgumi». Dokumentāla filma.
20.10 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 4.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 7.sērija.
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 7.sērija.
0.00 «Krodziņā pie Paula».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 124.sērija.
11.45 «Zemes smarža». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 24.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 98.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Bezmiegs Stambulā».
Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
1.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 13.sērija.
1.40 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
2.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 10.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 186. un 187.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.50 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
Latvija – Norvēģija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 18.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Svešais starp savējiem 4». Seriāls. 1.sērija.
0.05 «Papucīši». Seriāls. 4. un 5.sērija.
1.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
3.10 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 18. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2227.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 84.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 67. un 68.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2227.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekvadora».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

TV PROGRAMMA
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 65. un 66.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 567.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 4.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 568.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 5.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
21.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 10.sērija.
22.05 «Melu laboratorija».*
23.05 «Pārmantotās tradīcijas. Japāna». Dok.filma. 2.sērija.
0.05 «100 g kultūras. Personība».*
0.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
1.20 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 125.sērija.
11.45 «Bezmiegs Stambulā». Vācijas romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Varenais Niks».
Vācijas spraiga sižeta filma. 2016.g.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 3». ASV seriāls. 22.sērija.
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 186. un 187.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 18.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 188. un 189.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 62. un 63.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 12.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
0.35 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 11.sērija.
1.30 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
2.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 19. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2228.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 85.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 69. un 70.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 84.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2228.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Musketieri 3».
Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.20 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Ķīmiskie ieroči: Viltīgais karš». Dokumentāla filma.
1.40 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 67. un 68.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 568.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 5.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 10.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 569.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
20.05 «Austrālija: ceļojums laikā. Mežonīgie gadi». 3.sērija.
21.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.00 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».*
1.pusfināls.
0.15 «Sporta studija».*
1.00 «Zebra».* (ar subt.).
1.15 «Ekstrēmie kadri. Šaoliņa dvēsele». Dokumentāls seriāls.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 55.sērija.
10.05 «Karamba!» Humora raidījums.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 126.sērija.
11.50 «Mīlestības viesnīca». ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 100.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4». Realitātes šovs (ar subt.).
0.55 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 18.sērija.
1.35 «Dzīvīte».
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
5.50 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 5.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 190. un 191.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.50 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
1/4 fināls. 1.spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
22.00 «Adrenalīns 2». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
1.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
2.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 20. maijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 1.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 71. un 72.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 85.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 «Skutelis ir studijā».*
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.40 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
1.40 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 1.sērija.
2.30 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dok.filma. 3.sērija.
3.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «Ar sapni mugursomā».*
9.15 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
9.25 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 69. un 70.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 569.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* V.Kalnbērzs.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 570.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
19.40 «Aculiecinieks».*
19.55 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
20.10 «Jaunība par katru cenu». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Nāra». Dok.filmu cikls.
22.00 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».*
2.pusfināls.
0.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.15 «Austrālija: ceļojums laikā. Mežonīgie gadi». 3.sērija.
2.15 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
2.50 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 10.sērija.
3.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 127.sērija.
11.45 «Mīla fjordos. Divas vasaras». Vācijas romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 3.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
1.45 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 188. un 189.sērija.
9.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.00 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 192. un 193.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Pūķi: Piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: Supermegaspēks». Animācijas seriāls.
14.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
15.00 «Jāvārds kāzu kleitai». ASV realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
16.00 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 14.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
23.15 «Vēl viena iespēja». ASV sporta drāma. 2011.g.
1.25 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
2.15 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 13.sērija.
2.55 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 21. maijs
LTV1
5.05 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
5.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».* Fināls.
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.30 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīves skola savannā». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Elpojiet dziļi! Filmas arheoloģija».
22.30 «Elpojiet dziļi!» Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
0.00 «Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» cildināšanas ceremonija».*
2.20 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Deju lieluzvedums «Tēvu laipas»».*
4.55 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 8.sērija.
6.35 «Dziesma Rīgai».* «Telefilma-Rīga» koncertfilma.
7.00 «Province».* (ar subt.).
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.50 «Aculiecinieks».*
11.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
11.55 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.15 «Anekdošu šovs».*
14.10 «Jaunība par katru cenu». Dokumentāla filma (ar subt.).
15.05 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «LBL 1.finālspēle».
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.15 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.00 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».* Fināls.
1.55 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
3.35 «Personība. 100 g kultūras».*
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.59 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 8.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 1.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
11.05 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 3.sērija.
11.40 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
14.10 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 3.–5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija. Turpinājums.
18.05 TV PIRMIZRĀDE. «Nepiegādātās vēstules».
Kanādas un ASV seriāls. 2014.g. 2. un 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mans bērns var!?» ASV TV šovs.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs
22.10 «Zvērests». ASV romantiska drāma. 2012.g.
0.15 «Būt par Džonu Malkoviču». ASV komēdija. 1999.g.
2.05 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris. 2.sērija.
3.35 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 190. un 191.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 2». Animācijas filma.
12.35 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
13.40 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016».
1/2 fināls. 1.spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Lidmašīnas». ASV animācijas filma. 2013.g.
21.20 «Nacionālie dārgumi». ASV piedzīvojumu filma. 2004.g.
0.05 «Amerikāņu pīrāgs 2». ASV komēdija. 2001.g.
2.05 «Adrenalīns 2». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
3.40 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 4. un 5.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 22. maijs
LTV1
5.15 «Ciemos». TV spēle.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Austrumu Karību salu dārgumi».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 4». Seriāls. 8.sērija.

Jelgavas 4. vidusskola šā gada

16., 17. un 18. maijā plkst.17
aicina bērnus uz konsultācijām uzņemšanai

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Dāvātie gadi».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Istabenes dienasgrāmata».
Francijas drāma. 2015.g.
23.15 «Dzīves skola savannā». Dokumentāla filma.
0.15 «Muzikālā banka 2015».*
3.05 «Momentuzņēmums».*
3.20 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Noslēguma koncerts.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.15 TV PIRMIZRĀDE. «Brīnumskaistule».
Vācijas pasaku filma. 2014.g.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība». Melodrāma.
15.30 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
16.00 «Latvijas kausa izcīņa futbolā». Finālspēle.
18.15 «Ar sapni mugursomā».*
19.00 «LBL 2.finālspēle».
21.15 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 8.sērija.
22.10 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.10 «Dēls». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
0.10 «Mafijas klans 5». Seriāls. 8.sērija.
1.25 «Tās tik ir operas! Nāra». Dokumentālu filmu cikls.
2.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.10 «Tas ir Igo. Dzied R.Fomins».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
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LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Skolēnu erudīcijas spēles «Eksperiments» fināls».
12.40 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 34.–37.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 31. un 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Tors. Dievu veseris». ASV piedzīvojumu filma. 2009.g.
22.50 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 16.sērija.
23.45 «Slepenā eja». ASV komēdija. 2004.g.
1.40 «Mīla fjordos. Divas vasaras». Vācijas romantiska drāma.
3.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 31.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
5.45 «Ņujorkas karalis 8». Seriāls. 192. un 193.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.55 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.15 «Dadlijs Pareizais». ASV komēdija. 1999.g.
12.50 «Nacionālie dārgumi». ASV piedzīvojumu filma. 2004.g.
15.30 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.10 «Lidmašīnas». ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
20.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2016». Fināls.
23.30 «Dadlijs Pareizais». ASV komēdija. 1999.g.
1.05 «Nelabais». ASV šausmu trilleris. 2010.g.
2.30 «Vēl viena iespēja». ASV sporta drāma. 2011.g.
4.10 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Mācies sev izdevīgā laikā un vietā!
Uzņemšana 2016./2017. m.g.
• Uzņemšana no 1. līdz 12. klasei sākas piektdien, 13. maijā, no pulksten 9 līdz 19.
• Tev ir iespēja mācīties klātienē, neklātienē, pēc individuāla plāna, arī sestdienās.

Bezmaksas tālmācība

2016./2017. m.g. 1. klasē ar mūzikas novirzienu.

• 20. maijā no pulksten 16 līdz 19 uzzināsi, kā notiek apmācība skolā, ja plāno strādāt
vai dzīvot ārzemēs.
• Stundu laikā tavu bērnu pieskatīs auklīte.

Muzikālo spēju pārbaude notiks
19. maijā no plkst.16 pēc pieraksta.

Skolotāju ielā 8, Jelgavā,
tālrunis 63021897, www.jvmv.lv, e-pasts vvsk@izglitiba.jelgava.lv

«Vārds uzņēmējiem»
Podologa privātprakse maina adresi

Sintijas Harju podologa privātprakse maina atrašanās
vietu un no 2016. gada 1. maija atrodas
Jelgavā, Māras ielā 1 (ieeja no sētas puses).
Tālrunis 20257533.

Aizs

Biedrība «Centrs «Elizabete»» (reģ.Nr.50008032881)

piedāvā darbu audzinātājai(-am)
bērnu aprūpes centrā.

Pat zinâmais ir zinâms
tikai nedaudziem /Aristoteli

Jābūt 1. līmeņa augstākajai izglītībai.
Darbs maiņās – divas dienas no plkst.9 līdz 21, divas
dienas brīvas, slīdošs grafiks. Jāstrādā ar visu vecumu
bērniem un darbā jāievēro kristīgās ētikas normas.

Kursu piedâvâju

-Krûmgrieþa un motorzâìa o
Auto/Elektrokrâvçju opera
Minimâlâs higiçnas pras
pârtikas uzòçmumos
UGD 160 un UGD 20 stun
Ej projām, ledutiņu,
Lai zalīte zaļojās, Darba aizsardzîba un dro

Gaidām jūsu CV, motivācijas vēstuli un
atsauksmi pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.

JELGAVAS TEHNIKUMA
absolventu salidojums 14. maijā.
Mīļi gaidīti visi absolventi un kolēģi!
Lūdzam ņemt līdzi fotogrāfijas skolas
virtuālajam muzejam (mūsu lietvede ieskenēs)!

Es Dieviņu pieminēju
I rītā, vakarā;
Še ceļos, še guļos
Zem Dieviņa kājiņām.

Lai zalīte zaļojās,
Lai kumeliņi barojās.

@ e-pas

Aicinām pieteikties salidojumam
Jelgavas tehnikuma kancelejā pa tālruni 63025605
(darba dienās no plkst.8.30 līdz 17)
vai e-pastu info@jelgavastehnikums.lv.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
(reģ.Nr.40003646836)
aicina pievienoties savai komandai

KLIENTU KONSULTANTU(-I).

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamas:
• labas valodu zināšanas mutiski un rakstiski (latviešu,
angļu, vācu, krievu);
• prasme apkopot, analizēt un sistematizēt informāciju;
• prasme patstāvīgi plānot darbu un sekot tā izpildei;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
un biroja tehniku;
• labas saskarsmes spējas;
• noturība stresa situācijās.

PAVASARA UZŅEMŠANA
Aicinām uzsākt mācības un apgūt profesiju
Pirtnieks un Pirts Meistars
akreditētā profesionālās izglītības iestādē
Jaunas grupas tiek uzņemtas:
Jelgavā

Ja Tev ir tikai ļoti labas valodu zināšanas, interese
par ražošanas procesiem un vēlēšanās apgūt pārējās
minētās prasmes, arī Tu vari pretendēt uz šo amatu!

Vairāk informāciju var iegūt:
info@pirtsskola.lv • mara@pirtsskola.lv
Tel. 25447393, 26335578

Mēs piedāvājam profesionālus izaicinājumus, dinamisku darbu un karjeru stabilā starptautiskā uzņēmumā
Jelgavā, labus darba apstākļus un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu.

Šam bij vārdi, tam bij vārdi,
Man patiesu stipri vārdi:
Dūru mietu Daugavā,
Apturēju ūdentiņu

Visus, kas vēlas pievienoties mūsu komandai (ar iepriekšēju darba pieredzi vai bez tās), savu motivācijas vēstuli un
CV ar norādi «Klientu konsultants» lūdzam sūtīt līdz 2016.
gada 20. maijam pa e-pastu dina.bluma@akg-gruppe.de,
faksu 63012223 vai pa pastu uz adresi: «AKG Thermotechnik
Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.

Ielūkojies: www.pirtsskola.lv

•

Seko mums Twitter: @PirtsSkola

•

Spied “Like”: Pirts Skola | Facebook
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
15. maijā pulksten 13 – Jevgeņijs Petrosjans: humora vakars «Joks pēc joka». Biļešu
cena – € 17 – 28 (kultūras namā).
15. maijā pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
16. maijā no pulksten 12 līdz 19 un 17. maijā no pulksten 7 līdz 14 – vasaras
nometnes «50 dienās apkārt pasaulei» līgumu slēgšana. Iespēja noslēgt līgumu par
bērnu dalību vasaras nometnē, saņemt informāciju un atbildes uz interesējošiem
jautājumiem. Veidlapas pieejamas arī internetā www.junda.lv (Pasta ielā 32).
19. maijā – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
21. maijā pulksten 14 – koncerts: JPPI «Kultūra» bērnu vokālajam ansamblim
«Rotiņa» – 20. Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika, koncertmeistars – M.Treijs, kustību
konsultante – R.Joma, vokālais pedagogs – L.Teivāne. Piedalās: P.Eglītis (perkusijas),
A.Bētiņa (flauta), A.Apsīte (kokle) (Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
21. maijā pulksten 19 – «Žurkas ex libris». E.Zirnis, M.Egliens, V.Lūriņš – stāsts par
mums pašiem, par sapņiem un reizēm par izdzīvošanu. Gadskārtēja iespēja tikties neformālā gaisotnē, lai izbaudītu satikšanos teātrī... jo «Vai tad Teātra mēs žurkas neesam?».
Režisors – V.Lūriņš, scenogrāfs – O.Dreģis, muzikālais virsvadītājs – V.Zilveris, horeogrāfs
– A.Kivlenieks. Piedalās Nacionālā teātra aktieri. Biļešu cena – € 8 – 16 (kultūras namā).
21. maijā pulksten 20 – deju kolektīvu sadancis «Man liekas, ka lidot protu...»
(Jelgavas pils aulā).
22. maijā pulksten 14 un 18 – JPPI «Kultūra» bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» koncerts «Mūsu mājas zvērudārzs». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja
– A.Skrastiņa, režisore – A.Leite. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
28. maijā pulksten 11 – lekcija «Jelgavai – hercogistes galvaspilsētai – 400». Lektore
– G.Grase (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
28. maijā pulksten 12, 13.30, 15 – muzejpedagoģiskā programma «Zudusī Jelgava» (ar iepriekšēju pieteikšanos, līdz 6. klasei). Dalības maksa – € 1, Jelgavas skolēniem
– bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
28. maijā pulksten 11 un 29. maijā pulksten 13 – ekskursijas pa Jelgavu Pilsētas
svētku gaitā. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
28. maijā pulksten 13 un 15 – radošā nodarbība «Radi savu meistarstiķi» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
28. maijā pulksten 14 – senioru ansambļu sadziedāšanās «Mītavas tilti» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
28. maijā pulksten 16 – koncerts «Manas dvēseles logs». Piedalās Baiba Renerte (Berķe) (mecosoprāns), Larisa Carjkova (ērģeles), Ozolnieku tautas nama vokālais ansamblis
«Procesā» (vadītājs Krists Boitmanis). Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
29. maijā pulksten 11 – lekcija «Rīgas–Jelgavas dzelzceļš laiku lokos». Lektors –
G.Putiķis (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
29. maijā pulksten 12 – bērnu un jauniešu centra «Junda» mācību gada noslēguma pasākums «Tādi esam». Pulciņu darbu izstāde un noslēguma koncerts (nometnes
teritorijā «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
29. maijā pulksten 13 – lekcija «Kā Jelgavā telefons ienāca». Lektore – I.Deksne
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
31. maijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: T.Viljams «Vasara un
dūmi». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).

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

Tautas mūzikas festivāla
koncertā prezentēs albumu
 Egija Grošteine

14. maijā pulksten 16 kultūras namā jau 25. reizi notiks
starptautiskā tautas mūzikas
festivāla «Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu dziesmu»
koncerts, kas šoreiz būs arī
dubultalbuma prezentācija.
Viens jaunizdotais disks ir jelgavnieces
Megijas Bruces un iestādes «Kultūra»
vokāli instrumentālā ansambļa «Zelta
stīdziņas» skaņdarbu apkopojums ar
nosaukumu «Man māsiņa koklētāja», bet
otrajā albuma daļā ierakstīta literāri muzikāla pasaka «Koklētājs – Samtabikse» ar
Birutas Derumas oriģinālskaņdarbiem un
Dzintras Ķezberes tekstiem un dziesmu
vārdiem.
Koncerta režisors Sandis Kalniņš stāsta, ka koncerts veidots divās daļās. Pirmā

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs

Muzeju naktī vērs reālas
un interpretētas durvis
Foto: Raitis Supe

 Egija Grošteine

21. maijā visā Latvijā norisināsies Muzeju nakts, kuras tēma
šogad ir ietverta vienā vārdā –
«Durvis». Jelgavā durvis – gan
reālas, gan interpretētas –,
piedāvājot iesaistīties dažādās
aktivitātēs, apmeklētājiem
atvērs Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs,
Ādolfa Alunāna memoriālais
muzejs, Jelgavas pils muzejs,
tornis, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija un «Kanclera NAMS».
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja durvis apmeklētājiem
Muzeju naktī tiks atvērtas no pulksten
19, kad paredzēta Muzeju nakts
ieskandināšana, stāsta muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere. Pulksten 20
muzejā būs Latvijas Kultūras akadēmijas
profesora Jura Urtāna priekšlasījums
«Zemgales kultūrvēsturiskās vietas no
putna lidojuma», savukārt pulksten 21 paredzēta fotoizstādes «Durvis un mēs paši
šaipus un viņpus tām» atklāšana. Izstāde
īpaša ar to, ka tās tapšanā iesaistījušies arī
paši jelgavnieki, daloties ar fotogrāfijām,
kurās redzamas viņiem svarīgas durvis vai
to daļa, piemēram, īpaši grezns rokturis.
Jelgavnieki dalījušies arī ar stāstiem par
viņiem nozīmīgām durvīm – reālām un
citādi interpretētām, jo durvīm ir arī simboliska nozīme. Jelgavas durvju stāstus
muzejā būs iespēja iepazīt no pulksten 22.
Paredzēti arī atmiņu stāsti, konkursi un
citas aktivitātes. Muzeja durvis apmeklētājiem būs atvērtas līdz pulksten 1.
Durvju fotoattēlus un stāstus vēl līdz
15. maijam var iesūtīt pa e-pastu marija.
kaupere@muzejs.jelgava.lv vai ienest
muzejā. Atnestās fotogrāfijas uzreiz tiks

ieskenētas un atdotas atpakaļ īpašniekam.
Iesūtot fotoattēlus un stāstus, jānorāda
vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Labāko darbu autori tiks pie balvām.
Kā ik gadu, arī šogad apmeklētāji Muzeju naktī no pulksten 19 līdz 1 varēs bez
maksas apmeklēt Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni. Tajā būs apskatāmas
trīs interaktīvās ekspozīcijas un skatu laukums. Interesentiem torņa Konferenču
zālē un skatu laukumā būs iespēja vērot
videomateriālus par tūrisma iespējām
Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku
novadā. Savukārt pagalmā no pulksten
21 līdz 1 uz torņa sienas tiks projicēta
prezentācija, kuras laikā ikviens varēs virtuāli atvērt durvis tūrismam, ieskatoties,
kas slēpjas aiz Jelgavas, Jelgavas novada
un Ozolnieku novada tūrisma objektu
durvīm, kā arī fotogrāfijās atskatīties uz
lielākajiem pasākumiem, stāsta Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra sabiedrisko
attiecību speciāliste Liene Strazdiņa.
Savas durvis apmeklētājiem bez maksas vērs arī Ādolfa Alunāna memoriālais
muzejs, aicinot interesentus iesaistīties
aktivitātē «Durvis uz…». Muzeja speciāliste Evija Elpere stāsta, ka pulksten 20.30
paredzēta Amatu vidusskolas tērpu stila
speciālistu modes skate, savukārt pulksten 21.30 norisināsies konkurss «Rakstnieku duelis», kurā ikvienam būs iespēja
pārbaudīt savas literatūras zināšanas.
Komandas dalību konkursā var pieteikt
līdz 20. maijam, un to skaits ir ierobežots.
Komandā jābūt līdz četriem cilvēkiem.
Pārējo aktivitāšu norise Ā.Alunāna memoriālajā muzejā paredzēta no pulksten
19. Interesenti varēs aplūkot kostīmu
māksliniecei Margai Spertālei veltīto
izstādi «No idejas līdz tērpam», apskatīt
muzeja telpas, kā arī pārbaudīt savu
atjautību un zināšanas, risinot dažādus
uzdevumus un mīklas. Aktīvākie muzeja
apmeklētāji varēs piedalīties komandu

fotoorientēšanās sacensībās, kas norisināsies trīs disciplīnās – kājāmgājējiem,
velobraucējiem un autobraucējiem. Komandā – līdz pieciem cilvēkiem. Pieteikt
dalību sacensībām var līdz 20. maijam,
sūtot komandas nosaukumu pa e-pastu
evija.elpere@muzejs.jelgava.lv vai signe.
lusina@inbox.lv. Sīkāka informācija – pa
tālruni 28321697.
Muzeju nakts būs arī Jelgavas pils
muzejā, kur varēs iepazīties ar LLU
Ainavu arhitektūras un plānošanas
studiju programmas studentu darbiem,
«Helsus» festivāla gaitā apmeklēt Viestura Rudzīša lekciju «Pētot Aspazijas
dzimtas koku», piedalīties radošajās
darbnīcās bērniem, bet pils aulā uz
sadanci aicina jauniešu deju kolektīvs
«Skalbe» un viņu draugi.
Arī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcijā no pulksten 19 līdz 1
apmeklētājus gaidīs īpaša Muzeju nakts
programma. Varēs izzināt Rīgas–Mītavas
dzelzceļa vēsturi un nodoties radošām
nodarbēm. Bērni varēs zīmēt Jelgavas
dzelzceļu, bet pieaugušie – uzrakstīt savu
stāstu par braucienu no senās Mītavas uz
Rīgu. Stāstus varēs rakstīt uz vietas vai
arī sagatavot iepriekš zīmējuma, kolāžas
vai jebkura cita mākslas darba veidā.
Darbi tiks publicēti muzeja mājas lapā un
muzeja facebook.com kontā.
Uz improvizāciju par durvju tēmu brīvā
dabā Muzeju naktī aicina arī «Kanclera
NAMS». Ar dažādām aktivitātēm no
pulksten 21 tiks improvizētas mājas durvis, dvēseles durvis un vēstures durvis.
Pasākuma programmā pie «Kanclera
NAMA» Katoļu ielā 7 ir durvju instalāciju atklāšana kopā ar mīmu, Spīdolas
ģimnāzijas audzēkņu priekšnesumi, vēsturnieka Andra Tomašūna stāstījums ar
ilustrācijām kopā ar Spīdolas ģimnāzijas
teātra ansambli, tējas dzeršana, dziesmas
un sarunas pie ugunskura.

Zināšanas smelsies septiņos dārzos

ir kā stāsts bez garām runām un gremdēšanās vēstures faktos, neaizmirstot to, cik
nozīmīga latviešu kultūrā ir kokles loma,
savukārt otrā daļa – kā klasiskās mūzikas  Egija Grošteine
koncerts, kur klausītājus priecēs M.Bruce
21. un 22. maijā Pasta salā
un festivāla īpašais viesis – Sanktpēterun pilī savus zināšanu dārzus
burgas tautas instrumentu orķestris
vērs festivāls «Helsus 2016».
«Metelitsa».
Vienlaikus norisināsies lekciFestivālā piedalīsies arī «Kultūras» vojas, fiziskie treniņi, darbnīcas,
kāli instrumentālais ansamblis «Zelta stīkoncerti un citas zināšanu un
dziņas», Jelgavas Mūzikas vidusskolas auveselību bagātinošas nodardzēkņi, Rīgas kultūras un tautas mākslas
bes. Festivāls vienuviet pulcēs
centra «Mazā ģilde» koklētāju ansamblis
vairāk nekā 240 meistaru – zi«Teiksma», koncertorganizācijas «Ave
nātniekus, lektorus un praktiSol» koklētāju ansamblis «Cantata», Jelķus, kuri ar zināšanām dalīsies
gavas krievu biedrības «Istok» ansamblis
septiņos dārzos: veselības,
«Slavjanočka». Koncerta mākslinieciskā
uztura, vides, dvēseles, sevis
vadītāja – B.Deruma, scenogrāfe – Ilze
izzināšanas, fiziskās prakses
Beķere.
dārzā, kā arī dārzā bērniem.
Biļešu cena – 2 eiro; studentiem, skolēniem, pensionāriem – 1 eiro. Biļetes
«Helsus 2016» laikā Pasta salā ir parenopērkamas kultūras nama kasē.

dzētas Latvijā vēl nebijušas aktivitātes,
informē festivāla organizatori. Piemēram,
21. maija vakarā interesenti gaidīti uz
Eko Disko ar igauņu mūziķu dalību –
ikviens varēs ļauties mūzikai un kustībai
no alkohola brīvā vakarā, kas beidzas ar
meditatīvu koncertu, bet svētdien notiks
vērienīga latviešu tautas gara stiprināšanas sadziedāšanās ar Vītolu ģimeni,
grupu «Daba San», Inesi Kozuliņu un
Ingu Rancāni. Savukārt Jelgavas pilī
festivāla laikā būs iespēja dzirdēt vienu
no nedaudzajiem pētniekiem pasaulē,
kurš akadēmiski nodarbojas ar nāvei
tuvās pieredzes pētīšanu, – Nīderlandes
kardiologu Pimu van Lommelu.
Katrā no «Helsus» dārziem divu dienu garumā risināsies sarunas, lekcijas,
meistarklases un darbnīcas, dodot iespēju

uzzināt, izmēģināt un sajust ko jaunu. Paralēli tam festivālā darbosies vingrošanas
laukums, pirts un spa stūrītis, kur varēs
saņemt pirts pērienu un ļauties masāžām,
kā arī festivāla laikā varēs izmēģināt dažādas radošās darbnīcas.
Festivālā pulcēsies dalībnieki gan no
Latvijas, gan ārvalstīm. Būs iespēja satikt
tādus lektorus kā psihoterapeits Viesturs
Rudzītis, izaugsmes treneris Andžejs
Reiters, filozofijas zinātņu maģistrs Valdis
Svirskis, gastroenteroloģijas profesors
Anatolijs Danilāns, fiziķis un tautskolas
«99 baltie zirgi» veidotājs Ojārs Rode,
dziedošās Vītolu ģimenes tēvs Jānis Vītols,
Venēras projekta vizionāre Sue Evarata,
biodejas pasniedzējs un psihoterapeits
Markus Štuks. Festivāla biļetes var iegādāties www.ekase.lv.

