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Kalvis – Eiropas čempions

Aicina kopā veidot paliekošu
vērtību Latvijas simtgadei
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieki aicināti iesaistīties pilsētas nozīmīgāko vēstures faktu, kas tiks iemūžināti
vides objektā «Laika
rats», apkopošanā.
Saskaņā ar ieceri uz
figūru plaknēm būs
iegravēti attiecīgās
desmitgades svarīgākie Jelgavas vēsturiskie
notikumi Latvijas kontekstā. Jelgavnieki idejas par nozīmīgākajiem
notikumiem aicināti
iesniegt līdz 1. jūlijam.

Pirmdien Rīgas lidostā Eiropas čempionu Kalvi Kalniņu sagaidīja gan viņa karatē kluba biedri, gan Jelgavas pašvaldības pārstāvji, lai
Foto: Austris Auziņš
sveiktu ar vēsturisko sasniegumu Latvijas sportā.
 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Kalvis Kalniņš nedēļas nogalē
guva vēsturisku panākumu Latvijas sportā – viņš izcīnīja zeltu
Eiropas čempionātā
karatē. Panākums sasniegts kumitē disciplīnā svara kategorijā
līdz 60 kilogramiem.
Tas ir visu laiku augstākais kāda Latvijas
sportista sasniegums
šajā olimpiskajā sporta
veidā. «Mans nākamais lielais mērķis ir
piedalīties olimpiskajās spēlēs. Uzskatu,
ka tas ir iespējams, un
mērķtiecīgi strādāšu,
lai to sasniegtu,» pēc
uzvaras Eiropā uzsver
K.Kalniņš.

«Visas aizvadītās cīņas bija smagas, varētu pat teikt, ka finālcīņa
bija vieglākā no visām. Uzvara
Eiropas čempionātā ir viens no
maniem sapņiem, kas beidzot
piepildījies, jo 2012. gadā finālā
piedzīvoju zaudējumu pret Spānijas sportistu. Nākamais mērķis
– Tokijas olimpiskās spēles,» atzīst
jaunais Eiropas čempions.
Šogad Eiropas spēcīgākie karatisti sacentās Turcijā. Pēc sacensību izlozes kļuva skaidrs, ka
jelgavniekam nav paveicies, jo tieši
viņa grupā bija spēcīgākie Eiropas
karatisti.
«Pirmajā cīņā ar rezultātu
1:0 uzvarēju Gruzijas sportistu
Dāvidu Tkebučavu, savukārt
2. kārtā pretī stājās itālis, kuram pirms gada biju pārliecinoši
zaudējis. Šoreiz mēs cīnījāmies
neizšķirti – pieciem tiesnešiem
bija jālemj, kam piešķirt uzvaru,
un tā nu sanāca, ka trīs lēma

par labu man, bet divi bija par
Itālijas sportistu. Ceturtdaļfinālā
pretī stājās Eiropas un pasaules
čempionātu bronzas laureāts
Jevgeņijs Platuhins, kuru izdevās
pārspēt cīņas pēdējās sekundēs,»
stāsta K.Kalniņš.
Pusfinālā pretī stājās turks
U-21 vecuma Eiropas čempions
Erajs Šamdans, kuru jelgavniekam izdevās uzvarēt ar rezultātu
2:1. Ar finālā uzveikto Serbijas
sportistu Marko Antiču jelgavnieks savā karjerā bija cīnījies
divas reizes, abās svinot uzvaru.
Arī šoreiz Kalvis bija labi izpētījis
pretinieku un zināja viņa taktiku.
«Viņš cīņas sākumu aizvada pasīvi,
vairāk aizsargājoties. Savukārt,
tiklīdz pienāk pēdējās sekundes,
dodas asos uzbrukumos un mēģina izcīnīt punktus. Mana taktika
bija tāda, ka vēlējos būt agresīvs
jau pašā sākumā, kas daļēji arī
izdevās,» secina karatists. Cīņa

noslēdzās ar rezultātu 1:0 jelgavnieka labā.
Sportista treneris Maksims
Ivančikovs neslēpj gandarījumu,
Kalvja sasniegto dēvējot par vēsturisku panākumu. «Mums pieaugušo konkurencē šādu panākumu
nav bijis – Eiropas čempions! Līdz
tam esam gājuši ļoti ilgi, un ieguldīts tiešām liels darbs.»
Pēc uzvaras nozīmīgajā čempionātā mūsu sportists ir krietni uzlabojis savu vietu pasaules rangā,
no 12. pozīcijas paceļoties uz sesto.
Lai kvalificētos 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm, kur
cīņas notiks svara kategorijā līdz
67 kilogramiem, jelgavniekam
nāksies pārorientēties. Lai nokļūtu olimpiādē, sportistam būs  Ilze Knusle-Jankevica
jāiekļūst divu labāko vidū pasaules
rangā vai jāsasniedz labs rezultāts
Jau ceturto gadu Jelpasaules vai Eiropas čempionātā,
gavas pilsētas skolas
tāpat pēc tam vēl sekos īpašs olimpiedalās konkursā par
piskās kvalifikācijas turnīrs.
Gada skolas titulu «Jel-

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) skolēnus aicina
elektroniski reģistrēties vasaras nodarbinātības pasākumam – arī šovasar skolēniem vecumā no 15 līdz 20
gadiem būs iespēja strādāt valsts līdzfinansētajās darbavietās. Šobrīd Jelgavā uzņēmēji piedāvā 125 vakances
skolēnu nodarbināšanai vasarā.
Reģistrēties dalībai pasākumā
iespējams, aizpildot pieteikuma
anketu NVA mājaslapā www.
nva.gov.lv, sadaļā «Elektroniskie
pakalpojumi». Anketā līdztekus

personas datiem jānorāda mācību
iestāde, pases vai identifikācijas
kartes numurs un informācija
par vienu no vecākiem.
Ja skolēns jau ir vienojies

ar konkrētu darba devēju par
darbu vasaras periodā, NVA
filiāles darbinieks, sazinoties ar
skolēnu, aicinās viņu saņemt
norīkojumu dalībai pasākumā;
ja vienošanās par darbavietu
nav, NVA informēs skolēnu par
vakantajām vietām un laiku, kad
darba devējs izvērtēs pretendentus. Šajā gadījumā uz atlasi būs
jāņem līdzi personu apliecinošs
dokuments un CV.
NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatore Dzintra

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

Vides objekta ilustrācija

Gaida vecāku viedokli par bērna skolu

NVA sāk pieņemt skolēnu pieteikumus darbam vasarā
 Anastasija Miteniece

Latvijai un arī Jelgavai šie 100
gadi nav bijuši viegli, un Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē informē, ka
dabīgie granīta akmeņi vides
objektā simbolizēs šī laika svarīgumu un smagumu, ko tauta
ir izlolojusi un nesusi uz saviem
pleciem. Starveida bruģējums
laukumā, kurā atrodas Latvijas
turētāji, simbolizē laika ratu,
kas turpina ritēt tālāk cauri
gadu desmitiem. Cilvēku figūras
paredzēts veidot no slīpēta nerūsējošā tērauda. Uz laukuma iekšu
pavērstās plaknes tiks nopulētas,
lai veidotos apmeklētāju spoguļ
attēls, tādējādi katrs kļūs par
Latvijas gadu nesēju un vēstures
veidotāju. Uz figūru plaknēm,
kas vērstas uz apļa ārpusi, būs

iegravēti attiecīgās desmitgades
svarīgākie Jelgavas vēsturiskie
notikumi Latvijas kontekstā.
Jelgavnieki līdz 1. jūlijam pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā aicināti iesniegt vai iesūtīt
pa e-pastu redaktors@dome.
jelgava.lv, viņuprāt, nozīmīgākos
Jelgavas vēstures notikumus kultūrā un izglītībā, tautsaimniecībā
un politikā, norādot desmitgades
posmus: 1918. – 1927.; 1928. –
1937.; 1938. – 1947.; 1948. – 1957.;
1958. – 1967.; 1968. – 1977.; 1978.
– 1987.; 1988. – 1997.; 1998. –
2007.; 2008. – 2018. Iesniegtos
ierosinājumus apkopos, izvērtēs
un izvēlēsies komisija.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Jelgavā, skvērā Lielajā ielā
38 starp Jāņa Asara un Lielo
ielu, līdz 2018. gada 4. maijam
paredzēts izveidot objektu «Laika
rats»: aplī tiks izkārtoti 10 stilizēti cilvēku tēli, un katrs no tiem
balstīs 10 akmeņus. 100 akmeņi
simbolizē Latvijas pastāvēšanas
gadadienu, bet cilvēku tēli – visus
tos, kas ir bijuši iesaistīti Latvijas
veidošanā, tā uzsverot, ka valsti
veido katrs no mums. Objektu papildinās taktilais bruģis un stends
ar informāciju braila rakstā vājredzīgajiem un neredzīgajiem. Vides
objektu veidos tēlnieks Kārlis Īle.
Idejas mērķis ir stiprināt iedzīvotāju piederību valstij un pilsētai, radīt paliekošas vērtības,
sniegt vēstījumu nākamajām
paaudzēm.

Ozola uzsver, ka reģistrēšanās
vēl negarantē dalību pasākumā,
jo valsts līdzfinansēto darbavietu
skaits ir ierobežots, turklāt strādāt gribētāju katru gadu ir arvien
vairāk. Savukārt vecākiem viņa
atgādina, ka par vasaras brīvlaikā
strādājošo bērnu, kurš ir skolēns
vecumā līdz 19 gadiem, vienam
no vecākiem ir tiesības saglabāt
nodokļa atvieglojumu.
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz 17.
augustam.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

gavas pilsētas izglītības
kvalitātes Gada balva
«Zelta grauds 2017»».
Viena no konkursa sadaļām ir skolēnu vecāku
vērtējums – vecāki savu
viedokli par skolu, kurā
mācās viņu bērns, var
izteikt līdz 31. maijam.

Ja ģimenē aug vairāki skolēni,
vecāki aicināti anketu aizpildīt
par katru bērnu atsevišķi. Anketa
pieejama Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra mājaslapā www.zrkac.lv. Būtiski uzsvērt,
ka vecāku aptaujā iegūtie dati

tiks izmantoti skolu izvērtēšanas
procesā apkopotā veidā – anketā
ir jānorāda vien skola, kurā mācās
bērns, un klase. Papildu informācija – pa tālruni 63012151.
Konkursā tiks izvērtēts
2016./2017. mācību gads pilsētas
skolās: skolēnu sasniegumi; skolotāju profesionālā pilnveide un
radošā darbība; skolas direktora
inovatīvā darbība; skolas darbība
skolēnu personības/talantu attīstīšanai; skolas tēls; skolas vides
drošība. 2016./2017. mācību gada
konkursa uzvarētāji tiks paziņoti
Skolotāju dienai veltītajā svinīgajā
pasākumā 2017. gada oktobrī.
Konkursa mērķis ir motivēt
izglītības iestādes inovatīvai, kvalitatīvai darbībai konkurētspējas
veicināšanai un izcilības sasniegšanai Jelgavas pilsētas, Zemgales
reģiona un valsts mērogā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

VĒLĒŠANAS

Ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs

Vēlēšanas – 3. jūnijā
 Kristīne Langenfelde

24. aprīlī noslēdzās
kandidātu sarakstu
iesniegšana Jelgavas
pašvaldības vēlēšanām, kas notiks 3. jūnijā, un jau tajā pašā
dienā bija zināms,
ka par iekļūšanu Jelgavas domē cīnīsies
astoņas partijas. Nedēļu vēlāk – 2. maijā – notika gaidāmo
pašvaldību vēlēšanu
kandidātu sarakstu
secības izloze, lai noteiktu, kādā kārtībā
saraksti tiks izsniegti
vēlētājiem. Šajā «Jelgavas Vēstneša» numurā publicējam visus iesniegtos partiju
sarakstus tādā secībā,
kādā tie tiks izsniegti
vēlētājiem, dodoties
pie vēlēšanu urnām.
2. maija izloze noteica, ka
pirmais numurs ir Latvijas
Sociālistiskajai partijai, otrais – sociāldemokrātiskajai
partijai «Saskaņa», trešais –
partijai «Vienotība», ceturtais
– Zaļo un Zemnieku savienībai,

piektais – «Gods kalpot mūsu
Latvijai», sestais – nacionālajai
apvienībai «Visu Latvijai!» –
«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»,
septītais – politiskajai partijai
«KPV LV», astotais – Latvijas
Reģionu apvienībai.
Šobrīd visos astoņos sarakstos kopā pieteikti 111 kandidāti, kuri pretendē uz vietu
Jelgavas domē. Kā jau iepriekš
norādīja Jelgavas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Jānis
Dēvics, vienas partijas kandidāts būs jāsvītro no saraksta,
jo persona pēdējos 10 mēnešus
nav dzīvojusi Latvijā, te tai nav
arī īpašuma vai darbavietas,
kas ļautu kandidēt vēlēšanās.
Tāpat Jelgavas Vēlēšanu komisija vēl par 13 personām
gaida ziņas no Sodu reģistra,
lai gūtu apstiprinājumu tam,
ka tās var startēt pašvaldību
vēlēšanās. Līdz «Jelgavas Vēstneša» iznākšanai atbilde no
Soda reģistra nebija saņemta,
lai gan likumā noteiktais termiņš atbildes sniegšanai jau
bija pagājis.
Vēlētājiem sava izvēle būs
jāizdara 3. jūnijā, kad visā valstī
notiks pašvaldību vēlēšanas un
iecirkņi būs atvērti no pulksten
7 līdz 22. Tiem, kuri dažādu

1. Latvijas Sociālistiskā partija
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Aleksandrs Petrovs

SIA «Greentorija», uzņēmuma vadītājs

1952

2.

Ainārs Galviņš

SIA «JALTA COMPANY»,
valdes loceklis

1969

3.

Oksana Suržikova

Rīgas Lastādijas internātpamatskola, skolotāja

1966

Jelgavas pilsētas slimnīca,
sanitāre

1964

4.

Tatjana Ļebede

Dzimšanas
gads

5.

Ļubova Panova

Pensionāre

1940

6.

Aleksandrs
Glušņevs

Pensionārs

1938

7.

Ainis Kalnietis

Pašnodarbināta persona
celtniecībā

1971

8.

Leonīds Turuševs

Pensionārs

1948

9.

Benita Serdjuka*

Pensionāre

1947

10.

Andis Zgrunda

SIA «JAF», Transporta daļas vadītājs

1984

11.

Rita Glušņova

Jelgavas pilsētas slimnīca,
bērnu māsa

1964

iemeslu dēļ 3. jūnijā nevarēs
piedalīties vēlēšanās, tiek dota
iespēja to izdarīt trīs dienas
pirms vēlēšanām, kad vēlēšanu
iecirkņi dažas stundas dienā būs
atvērti iepriekšējai balsošanai.
Iepriekš nobalsot varēs:
31. maijā
no pulksten 17 līdz 20;
1. jūnijā
no pulksten 9 līdz 12;
2. jūnijā
no pulksten 10 līdz 16.
Savukārt tie vēlētāji, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevar
nokļūt iecirknī, no 29. maija
varēs pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā. Šo iespēju var
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu
dienā atradīsies sava iecirkņa
teritorijā. Pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā var, izdrukājot no mājaslapas www.
cvk.lv iesnieguma veidlapu un
pašam vai pilnvarotajai personai to aizpildītu nogādājot
tajā vēlēšanu iecirknī, kurā

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.9000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes
energopārvaldnieka(-ces) amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
• organizēt energopārvaldības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā
esošajās ēkās un publiskajā apgaismojumā atbilstoši Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartam;
• organizēt datu vākšanu, veikt to analīzi, sagatavot un iesniegt pārskatus atbilstoši Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartam un normatīvo aktu prasībām;
• plānot un veikt iekšējo auditu energopārvaldības sistēmas uzturēšanai;
• organizēt pašvaldības darbinieku apmācības par energopārvaldības sistēmas jautājumiem;
• veikt citus pienākumus energopārvaldības sistēmas un energoefektivitātes veicināšanas jomā.
Prasības pretendentam:
• augstākā enerģētikas inženiera, būvniecības inženiera vai siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju
inženiera izglītība;
• izpratne par energoplānošanas jautājumiem pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes.
Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze energoauditora specializācijā.
Pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes energopārvaldnieka amata konkursam» līdz 2017. gada
26. maijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005498, e-pasts dace.ebere@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 17. amata saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

iesniegumā minētā persona
ir reģistrēta pašvaldību vēlēšanām.
Jāpiebilst, ka vēlēšanu iecirkņi Latvijā tiks atvērti 29.
maijā, kad vēlētājiem tajos būs
iespēja arī klātienē iepazīties
ar iesniegtajiem sarakstiem un
partiju priekšvēlēšanu programmām.
Būtiski atgādināt, ka pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
uzskaitei tiek lietots Vēlētāju
reģistrs un vēlēšanām katrs
vēlētājs ir reģistrēts noteiktā
iecirknī atbilstoši reģistrētajai
dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas. Jau marta
beigās Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde vēlētājiem uz
deklarēto dzīvesvietas adresi
izsūtīja vēstuli ar informāciju,
kurā iecirknī vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām. Vēstulei ir
tikai informatīva nozīme, tā
nav balsošanas dokuments. Ja
gadījumā vēlētājs nav saņēmis
viņam nosūtīto vēstuli, savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot
arī mājaslapā www.pmlp.gov.lv
vai pa tālruni 67049999.

2. Sociāldemokrātiskā partija
«Saskaņa»
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Ivars Jakovels

Jelgavas pilsētas dome,
deputāts, AS «Rīgas Centrāltirgus», mārketinga
projektu vadītājs, «Biedrība par apzinātu domu»,
valdes loceklis, «Rīgas
Tehniskās koledžas Absolventu asociācija», valdes
loceklis

Dzimšanas
gads
1981

Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

Dzimšanas
gads

1.

Aigars Rublis

Jelgavas pilsētas dome,
domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks

1977

2.

Andris Tomašūns

Jelgavas pilsētas dome,
domes deputāts, pašnodarbinātais, arheologs

1958

3.

Sandra Nāckalne

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
«Lācītis», vadītāja

1971

4.

Kaspars Vaivods

Jelgavas pilsētas slimnīca,
ārsts ķirurgs

1986

5.

Endijs Rožkalns

Jelgavas Mūzikas vidusskola, ģitārspēles skolotājs, SIA «BJMK», valdes
loceklis

1977

6.

Gunita Draveniece

Jelgavas Valsts ģimnāzija,
skolotāja, LLU, vieslektore

1969

7.

Elīna Vilkārse

SIA «Vimed», ģimenes
ārste, valdes locekle

1968

8.

Kaspars Ikstens

FK «Jelgava», futbolists

1988

9.

Oskars Kozinda

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Klīniskais institūts,
docents

1960

10.

Zane Ķince

Jelgavas pilsētas Izglītības
pārvalde, grāmatvede, AS
«Jelgavas siltumtīklu uzņēmums», valdes locekle

1951

11.

Dana Poļenčuka

SIA «Jelgavas nams», valdes locekle

1966

12.

Emīls Muižnieks

Students

1996

13.

Ainars Bērziņš

Jelgavas Ledus sporta skola, hokeja treneris

1961

14.

Marina Vesmane

Pensionāre

1953

15.

Jolanta Treigute

Miezītes bibliotēka,
vadītāja

1960

16.

Linda Spalva

Jelgavas bērnu un jauniešu
centrs «Junda», nometnes
vadītāja

1987

17.

Gunda Balode

Jelgavas 1. internātpamatskola, direktore

1967

Kandidāts

Darba vieta un amats

4. Zaļo un Zemnieku savienība

2.

Valentīns Grigorjevs Jelgavas pilsētas dome,
deputāts

1946

Nr.

3.

Sergejs Stoļarovs

Jelgavas pilsētas dome,
deputāts, Olaines Sporta
centrs, peldēšanas treneris, SIA «Coffee Grand»
valdes priekšsēdētājs

1973

1.

Andris Rāviņš

Jelgavas pilsētas dome,
priekšsēdētājs

1955

2.

Rita Vectirāne

Jelgavas pilsētas dome,
priekšsēdētāja vietniece

1967

Latvijas Darba devēju konfederācija, konsultante,
darba tiesību eksperte, SIA
«Mītavas celtnieks», juriste

1961

3.

Mintauts Buškevics

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»,
vadītājs

1966

4.

Dace Olte

1960

SIA «Amaxs», tehniskais
direktors, Zemgales novada celtnieku klubs, valdes
priekšsēdētājs

1953

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Jelgavas
reģionālās nodaļas vadītāja

5.

Irina Pilvere

1956

SIA «Speciāls Elektrods»,
reģionālais pārdošanas
vadītājs

1961

LLU, rektore, profesore,
AS «Latvijas valsts meži»,
padomes locekle

6.

Andrejs Garančs

LLU, direktors

1947

7.

Inese Bandeniece

Jelgavas Valsts ģimnāzija,
direktore

1964

8.

Vilis Ļevčenoks

Jelgavas pilsētas dome,
deputāts

1948

9.

Ilze Priževoite

SIA «Karameļu darbnīca»,
valdes locekle

1980

10.

Aivars Zeltiņš

Jelgavas Ledus sporta skola, direktors

1979

11.

Jānis Kuķis

SIA «Jelgavas autobusu
parks», galvenais inženieris

1982

12.

Jeļena Grīsle

Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde,
jaunatnes lietu speciāliste

1973

13.

Andris Vaišļa

AS «Baltic Railway Holding», direktora vietnieks

1974

14.

Vilnis Veinbergs

SIA «Biznesa augstskola
«Turība»», Iekšējās drošības dienesta vadītājs

1968

15.

Ēriks Zaporožecs

Bezdarbnieks

1957

16.

Linda Vovere

Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde,
jaunatnes lietu speciāliste

1987

17.

Kristīna
Brigmane-Briģe

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, iekšējās kontroles
speciāliste

1972

18.

Māris Skudra

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», Infrastruktūras
vadību sistēmu nodaļas
vadītājs

1983

4.

5.

6.

Oksana Ignatova

Viktors Liepiņš

Viktors Kovšovs

* No Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņemts apstiprinājums, ka personai

nav tiesiska pamata kandidēt pašvaldību vēlēšanās Jelgavā, jo viņa pēdējos 10
mēnešus nav dzīvojusi Latvijā, te tai nav arī īpašuma vai darbavietas. Līdz «Jelgavas
Vēstneša» iznākšanai Jelgavas Vēlēšanu komisija vēl nebija oficiāli veikusi izmaiņas
deputātu kandidātu sarakstā par konkrētās personas svītrošanu no saraksta – tas
tiks izdarīts tuvākajās dienās.

3. Partija «Vienotība»

7.

Kaspars Vanags

Celtniecības darbu vadītājs, pašnodarbinātais

1981

8.

Ilmārs Preikšs

LLU, Būvmateriālu laboratorijas vadītājs, lektors,
Saldus tehnikums, skolotājs, SIA «FASTERM»,
valdes priekšsēdētājs

1981

9.

Viktorija Rubika

Sabiedriskā darbiniece

1984

10.

Anatolijs Ļitvinovs

Pensionārs

1946

11.

Aleksejs Jankovskis

SIA «Zemgales EKO», valdes loceklis, Zemessardze,
vecākais zemessargs

1977

12.

Renāts Fasuļins

SIA «Stream Networks»,
tehniskais direktors klientu
atbalsta jautājumos

1983

13.

Jurijs Pesčinskis

SIA «Lumahs», direktora
vietnieks

1988

14.

Igors Marudins

SIA «Mītavas logi M», valdes priekšsēdētājs, SIA
«MCB Būve», direktors

1975

15.

Aleksandrs Knohs

Rīgas Valsts tehnikums,
sporta pedagogs, Jelgavas
Cīņas sporta veidu centrs,
boksa treneris

1942

16.

Andrejs Eihvalds

SIA «Jelgavas ūdens», komercdirektors

1983

17.

Vitālijs Litvins

SIA «LV Finance Group»,
valdes priekšsēdētājs, AS
«Rīgas Centrāltirgus»,
Plānošanas daļas projektu koordinators, Latvijas
Kredītņēmēju asociācija,
valdes loceklis

1973

Dzimšanas
gads

VĒLĒŠANAS

Ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs

5. «Gods kalpot mūsu Latvijai»
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Mārtiņš Vadzis

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7. Politiskā partija «KPV LV»

Dzimšanas
gads

Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

Dzimšanas
gads

SIA «GRADE LATVIA», valdes loceklis, SIA «CEREBRITI», valdes loceklis,
SIA «Z5», valdes loceklis,
SIA «ZCB TEHNIKA», valdes loceklis, Rīgas domes
ITC, informācijas sistēmu
administrators, biedrība
«Zemgaļu apvienība», valdes loceklis

1982

1.

Lauris Zīverts

SIA «Jelgavas poliklīnika»,
datorvadības tehnoloģiju
inženieris, SIA «Supramed», inženieris

1981

2.

Igors Grīnbergs

Latvijas Mūsdienu deju
asociācija, valdes priekšsēdētājs

1960

3.

Aija Sondare

Valsts darba inspekcija,
ESF projektu vadošā eksperte

1985

4.

Ainārs Belovs

SIA «Cloud Enterprise Systems», programmētājs

1988

2.

Andris Lāčplēsis

SIA «Apdrošināšanas
aģentūra 777», valdes
loceklis

1984

3.

Zigmunds Zuševics

SIA «Gultņu serviss», valdes loceklis

1976

5.

Artis Ernstsons

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, lektors

1989

4.

Akops Aleksanjans

SIA «Torgy Baltic», ražošanas vadītāja vietnieks

1985

6.

Edgars Gaislers

SIA «KRONOSPAN Riga»,
ugunsdrošības speciālists

1990

5.

Edgars Upenieks

SIA «Mriepas», menedžeris

1991

7.

Ruslans Baņņikovs

Agris Budičs

AS «SEB banka», klientu
darījumu vadītājs

1985

SIA «Paus Konsults», jurista palīgs

1989

6.

8.

Intars Siliņš

SIA «Ekofiltri», inženieris

1989

7.

Ilze Tumšā

Pašnodarbinātā, kosmetoloģe

1986

6. Nacionālā apvienība
«Visu Latvijai!» – «Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK»
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

1.

Jurijs Strods

Jelgavas pilsētas dome,
domes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Būvniecības
padome, padomes dalībnieks, Zemgales Enerģētikas asociācija, valdes
priekšsēdētājs, biedrība
«Baltijas energoresursu
asociācija», priekšsēdētājs

1961

SIA «Deloitte Latvia», vecākais nodokļu konsultants,
Jelgavas pilsētas dome,
deputāts, SIA «Contador»,
valdes priekšsēdētājs

1984

2.

Roberts Šlegelmilhs

Dzimšanas
gads

3.

Ieva Cīrule

Biedrība «Jelgavas māmiņu klubs», vadītāja

1984

4.

Vilnis Švāns

SIA «Tulpe VN», valdes
loceklis

1970

5.

Gvido Bērziņš

LLU, Studējošo pašpārvaldes vadītājs

1996

8. Latvijas Reģionu apvienība
Nr.

Kandidāts

Darba vieta un amats

Dzimšanas
gads

1.

Gunārs Kurlovičs

Dobeles novada pašvaldība, izpilddirektora vietnieks, Jelgavas Latviešu
biedrība, valdes loceklis

1958

2.

Saulvedis Šalājevs

SIA «BDG», valdes loceklis,
Jelgavas pilsētas dome,
deputāts, politiskā partija
«Reģionu alianse», Jelgavas nodaļas vadītājs

1972

Jānis Bacāns

SIA «Vazha», valdes loceklis

1970

4.

Atis Jaunzems

SIA «SPIRIT & WINE TRADING», tirdzniecības jomas
vadītājs

1978

5.

Evija Rubina

SIA «Fitland», izpilddirektore

1975

6.

Edgars Krūmiņš

BK «Jelgava/BJSS», basketbolists

1985

7.

Samanta Mārtiņa

SIA «SAMMAR», valdes
locekle, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca», dežūrterapeite, Latvijas Lauku
ģimenes ārstu asociācija,
biedre

1986

SIA «CAL», valdes loceklis,
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
ģenerālsekretārs

1976

Aivis Biķernieks

AS «Citadele banka», uzņēmumu apkalpošanas
menedžere

1985

7.

Rolands Lazdiņš

VAS «Latvijas pasts»,
Starptautiskā biznesa vadības daļas vadītājs

1983

9.

Kristīne Vīksniņa

LLU, maģistrantūras studente, SIA «Circle K Latvia», pārdevēja

1992

8.

Andris Mazkalniņš

SIA «ĢEOMETRS», valdes
loceklis, SIA «Mērniecības
datu centrs», valdes loceklis, SIA «Tavs mērnieks»,
valdes loceklis

1968

10.

Mareks Lielais

VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»», ārsts psihiatrs,
SIA «Rūtas Gravas ārsta
prakse psihiatrijā», ārsts
psihiatrs

1971

VAS «LDZ Infrastruktūra»,
ceļu distances Jelgavas
nodaļas iecirkņa vadītājs

1970

10.

Edvards Putnaērglis

Pensionārs, nacionālās
pretošanās kustības dalībnieks

1949

11.

Raitis Madžulis

Zemgales plānošanas reģions, projektu speciālists

1968

12.

Anda Grīnfelde

LLU, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte,
docente, Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrība, eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos

1963

11.

Andris Skripa

Bērna kopšanas atvaļinājumā

1968

12.

Ansis Teteris

SIA «MR 29», projektu
vadītājs

1977

13.

Andrejs Bogdanovs

SIA «Investcorp Latvia»,
projektu vadītājs

1958

14.

Vladimirs
Parhomenko

Hokeja treneris komandā
«OZO Stars» (Ozolnieki,
Latvija), hokeja treneris
komandā «Saulys» (Šauļi,
Lietuva)

1988

Valsts ieņēmumu dienests,
nodaļas vadītāja

1965

15.

13.

Boļeslavs
Matusevičs

Pensionārs

1940

14.

Inga Lapiņa

Jelgavas pilsētas bibliotēka, bibliotekāre

1972

15.

Jānis Liekmanis

Pensionārs

1939

16.

Juris Bušs

SIA «Flora», direktors

1985

17.

Aļģimants Burba

SIA «Jelgavas ūdens», brigadieris, Jelgavas Lietuviešu biedrība, vadītājs

1952

18.

Hardijs Verbelis

Valsts vides dienests, Jelgavas reģionālā Vides
pārvalde, direktors, AS
«Jelgavas siltumtīklu uzņēmums», padomes loceklis

1964

«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.

Aija Neilande

 7. maijā Jelgavas glābējsilītē atstāta meitenīte. Tas ir ceturtais glābējsilītē
atstātais mazulis. Glābējsilītes pārstāve Laura Zvirbule informē, ka bērns glābējsilītē, kas izveidota Jelgavas slimnīcas teritorijā, atstāts 7. maijā pulksten 6.15, sver
2500 gramus un ir 46 centimetrus garš. Līdzi meitenītei bija ielikta sedziņa, divi
autiņi, autiņbiksītes, cepure un zeķītes. Mediķi pēc mazuļa apskates secinājuši, ka
viņa veselība ir normas robežās. Par notikušo informētas visas atbildīgās institūcijas, un L.Zvirbule skaidro, ka vispirms policija pārbaudīs, vai bērns nav pazudis,
nozagts vai citu iemeslu dēļ šķirts no vecākiem. Ja nebūs izsludināts meklēšanā,
Bāriņtiesa viņam meklēs jaunus vecākus.
 Nedēļas nogalē deju kolektīvs «Rota» svinēja 30 gadu jubileju. Koncerta laikā
«Rotas» mākslinieciskā vadītāja Ludmila Muskare un deju kolektīvs saņēma
Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojumu. L.Muskare saņēma apbalvojumu par ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā un Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanā, savukārt deju kolektīvs – par aktīvu līdzdalību kultūras
vērtību radīšanā, ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības
nodrošināšanā un novada kultūrvides veicināšanā.
 Erudīcijas konkursā «Fizmix eksperiments» Zemgales reģiona finālā 3.
vietu izcīnīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda «Polārzvaigzne». «Līdzīgi
kā sporta sacensībās, arī fizikas konkursa finālā visu izšķir ne tikai rūpīga sagatavošanās, bet arī veiksme. Kopumā komandas ar uzdevumiem tika galā veiksmīgi,
un neatkarīgi no iegūto punktu skaita visi dalībnieki, kuri kvalificējušies finālam,
ir uzvarētāji,» saka konkursa mentors un žūrijas pārstāvis Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Roberts Eglītis. Finālā skolēniem bija
jārisina praktiski uzdevumi par tādiem tematiem kā, piemēram, jaunās tehnoloģijas, energoefektivitāte, projektēšana, mērinstrumenti, datu apstrāde, kur pareizo
atbilžu iegūšanai nepieciešamas fizikas zināšanas.

(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)
darbam ar veciem cilvēkiem Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes jomā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt aprūpes mājās klientu vajadzības un sniegt sociālo atbalstu problēmu risināšanā;
• sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo vidi, uzlabojot sociālo funkcionēšanu;
• vadīt sociālo aprūpētāju darbību;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK
noteikumu Nr.805 prasībām (2. pielikums).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)

Liene Antāne

Aigars Ūdris

 Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 152.
gadadienu, VUGD 17. maijā rīkos Atvērto durvju dienu. Ugunsdzēsēji Jelgavas
daļā Dobeles ielā 16 viesus gaidīs no pulksten 10 līdz 19. Daļas komandieris Aleksandrs Koržeņevskis stāsta, ka šajā laikā pie depo būs apskatāma ugunsdzēsības
tehnika, varēs uzdot jautājumus par ugunsdzēsēju darbu, apskatīt ekipējumu.
Apmeklētājiem būs pieejama arī muzeja ekspozīcija. Individuālie apmeklējumi
nav jāpiesaka, bet grupu ekskursijas iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 63037550.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

6.

9.

Īsi

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»

3.

8.

3

Jelgavas pilsētas pašvaldības paziņojums
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 17. jūnijā plkst.10 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028612
Māras ielā 1 – 24, Jelgavā, kas sastāv no četristabu labiekārtota dzīvokļa
Nr.24 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000030036001024) ar
kopējo platību 77,8 m2 un tam piekrītošajām kopīpašuma 744/57090
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 09000030036001), mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 30 000 euro, izsoles solis – 500 euro, izsoles
nodrošinājums – 3000 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro. Maksimālais
nomaksas termiņš – 5 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2017. gada 13. jūnija plkst.16 Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba dienās
no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.

darbam ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā
darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo
divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba
specifiku dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek
konstatēti bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
sastādot sociālās rehabilitācijas plānus, vadīt
un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās
palīdzības administrēšanas elektronisko
sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI) uz nepilnu darba laiku.
Prasības kandidātiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;
• sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt
vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;
• sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• teicamas spējas argumentēt savu viedokli
rakstiski un mutiski;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un
psiholoģiskās slodzes apstākļos;
• labas datorprasmes.
Galvenie pienākumi:
• atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas
krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
• psihosociāla rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
• personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un
atzinumu sagatavošana;
• individuālās konsultācijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Jelgavas pilsētas pašvaldības paziņojums
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 16. jūnijā plkst.13
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko zemesgabala ar kadastra numuru 09000270298 Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, daļas
2532 m 2 platībā apbūves tiesības rakstisku izsoli darījumu un
servisa pakalpojumu objekta un tā funkcionēšanai nepieciešamo
inženierbūvju izbūvei. Izsoles nosacītā cena (sākumcena) – vienreizēja maksa par zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu ir
508 euro (pieci simti astoņi euro). Izsoles pretendentu piedāvātā
apbūves tiesības vienreizēja maksa nedrīkst būt vienāda vai mazāka par nosacīto cenu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Pretendentu piedāvājumu pieņemšana tiek uzsākta pēc paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis», un tie ir jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, līdz 2017. gada 16.
jūnija plkst.13.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai
mājaslapā www.jelgava.lv.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis
63005522) vai mājaslapā www.jelgava.lv.
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Būvnieki gaida
Eiropas naudu
 Anastasija Miteniece

Eiropas fondu investīciju ieplūšana manāmi uzlabos
situāciju būvniecības nozarē
2017. gadā, prognozē Ekonomikas ministrija (EM). Lai
gan Jelgavas būvuzņēmēji
pēc būvdarbu apjoma krituma pagājušajā gadā šajā
sezonā vēl nav sajutuši krasu
tā pieaugumu, viņi zina – pārmaiņas nozarē būs straujas
un radīs virkni problēmu, par
kuru risinājumiem jādomā
laicīgi.
Laikā no 2014. līdz 2020. gadam kopējais ES Kohēzijas fonda finansējums
būvniecībai ir aptuveni 3,3 miljardi eiro,
tomēr nevienmērīgs investīciju sadalījums pa gadiem rada būtiskas svārstības būvdarbu apjomos. «Swedbank»
galvenais ekonomists Latvijā Mārtiņš
Kazāks «Jelgavas Vēstnesim» skaidro, ka
iepriekšējos divos gados ES fondu apgūšana kavējās, tāpēc straujākas pārmaiņas
sagaidāmas šogad. «Investīciju ieplūšana
mazliet kavējas arī šogad, bet jau gada
beigās un nākamgad redzēsim krietni
straujāku ieplūdi, kas noteikti palielinās
arī izmaksas,» paredz M.Kazāks. Projektu «sastrēguma» gadījumā būvuzņēmējiem nāksies sastapties ne tikai ar šābrīža
likstām – dempingu vai nepamatotām
pārsūdzībām iepirkumos –, bet arī risināt problēmjautājumus par kvalificēta
darbaspēka trūkumu, sadārdzinājumu
un sasteigtu iepirkumu sekām.

Gatavojas būvapjomu kāpumam

SIA «Zemgales būvserviss» vadītājs
Zigmārs Vaitaitis stāsta, ka šobrīd ES
fondu finansētie projekti Jelgavā ir
dokumentācijas sagatavošanas stadijā,
taču pārmaiņas jau jūtamas. «Procesu
iekustina pasūtītāji, savukārt būvnieki ir
būvniecības ieceres ķēdes pēdējais posms,
tādēļ izmaiņas jūtam novēloti. Investīciju
piesaistīšanai nepieciešams izstrādāt projektu, rīkot iepirkuma konkursu, apstiprināt budžetu – tas ir laikietilpīgs process,
kura rezultātus, domāju, jutīsim nākamā
gada sezonas sākumā,» paredz Z.Vaitaitis,
piebilstot, ka kopējā nozares situācija ir
nedaudz uzlabojusies – piemēram, ja
pagājušā gada aprīlī uzņēmējam nebija noslēgts neviens
nozīmīgs līgums,
tad šogad tie jau ir
vismaz četri līgumi. Arī būvfirmas
«Būvenergo A»
tehniskais direktors Jānis Ošāns
ievērojis pozitīvas
vēsmas nozarē. «Viss notiek diezgan lēni,
bet notiek. Pagājušajā gadā bija daudz nelielu projektu – vidēji 40 tūkstošu vērtībā
–, taču šogad projekti ir lielāki un vairāk,»
stāsta uzņēmējs, atklājot, ka jau šobrīd
plānoti divi lieli objekti. «Protams, mēs
labprātāk veicam vienu miljonu vērtu
projektu gada garumā, nevis strādājam
nelielos projektos, mainot objektus ik
mēnesi. Pamata dokumentācijas slogs
abos gadījumos praktiski ir vienādi liels,»
tā J.Ošāns. Savukārt SIA «Rimts» vadītājs Vladimirs Ņikitins vērtē, ka, lai gan
investīciju pieplūdums vēl nav apjaušams,
ir virkne nozares problēmjautājumu, kas
jārisina vēl pirms būvapjomu kāpuma.

ar zemākās cenas piedāvājuma izvēli,»
stāsta V.Ņikitins, piebilstot, ka zemākā
cena neatbilst reālajām izmaksām.
Z.Vaitaitis zemās cenas piedāvājumu
skaidro ar sezonalitātes jēdzienu un
tirgus situāciju. «Ja uzņēmējs vēlas klusajā sezonā publiskajā iepirkumā iegūt
objektu, protams, par savu pakalpojumu
nākas piedāvāt nedaudz zemāku cenu,
un ķēdes reakcijā tas nozīmē, ka nāksies
nedaudz mazāk maksāt strādniekam.
Taču būtiski saprast, ka to dara tāpēc, ka
nopelnīt mazāk ir labāk, nekā palikt bez
objekta, nenopelnot neko. Aktīvajā būvniecības sezonā, protams, šādi jautājumi
nerodas,» skaidro Z.Vaitaitis.
Savukārt Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) vadītāja Baiba Fromane
informē, ka 1. martā spēkā stājies jaunais
Publisko iepirkumu likums, kas iepirkumos veicinās pāreju uz saimnieciski
izdevīgāka piedāvājuma vērtēšanu, savukārt zemākās cenas kā vienīgā kritērija
piemērošana būs iespējama tikai izņēmuma gadījumos.

Iepirkumu sūdzībām piemēro
depozītu sistēmu

«Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma
izvēles stāstu redzējām arī praksē,» saka
V.Ņikitins, atgādinot Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekta aizkavēšanos pārsūdzības dēļ: «Situācija, kurā atklājās pārsūdzību problēma būvniecības
nozarē, pavisam nesen bija ar Jelgavas
Valsts ģimnāziju. Iepirkumā uzvarēja
uzņēmums, kura piedāvājums bija par
miljonu dārgāks nekā cits piedāvājums,
taču saimnieciski izdevīgāks. Uzņēmējs,
kurš piedāvāja zemāko cenu, iesniedza
sūdzību, un tā jebkādu būvdarbu norisi
bremzēja pusgada garumā.»
«Jo sarežģītāks ir likums, jo vairāk tam
interpretāciju,» secina J.Ošāns, papildinot, ka pārsūdzības iespējamas tieši likuma «robu» dēļ. «Iestājāmies par depozītu
sistēmas ieviešanu – tā jau tika iestrādāta
jaunajā Publisko iepirkumu likumā, kas
spēkā stājās 1. martā,» informē B.Fromane. Depozītu sistēma paredz, ka, apstrīdot
publisko iepirkumu rezultātus, valstij
jāiemaksā depozīts 0,5 procentu apmērā
no līgumcenas ar piebildi, ka tie ir ne vairāk par 15 tūkstošiem eiro būvdarbiem.
Nepamatotas sūdzības gadījumā depozīts paliek valstij.
«Uzskatām, ka šāda
sistēma atturēs no
nepamatotu sūdzību
iesniegšanas, īpaši
jau lielo būvniecības
iepirkumu gadījumā,
kur ļoti būtiska ir
termiņu ievērošana.
Aizkavējot iepirkuma procedūru, tiek
apdraudēta projekta
realizācija gan no ES
struktūrfondu līdzekļu apgūšanas aspekta, gan ņemot vērā būvniecības izteikto
sezonalitāti,» tā B.Fromane.

«Darbaspēka
trūkums algas
būvniecībā varētu
palielināt par
20 procentiem.»

Pāreja uz saimnieciski izdevīgāka
piedāvājuma vērtēšanu

Kā būtiskākos nozares klupšanas
akmeņus uzņēmējs V.Ņikitins norāda
cenu dempingu publiskajos iepirkumos,
vērtēšanas kritērijus iepirkumu komisijās
un sūdzību iesniegšanas paradumus.
«Pēc maniem novērojumiem, daudzi
pagājušā un šī gada konkursi noslēdzās

Inovatīvi risinājumi godīgai
konkurencei iepirkumos

Iepirkumu vērtēšanas sistēmas uzlabošanas nolūkos LBP izdevies panākt
Būvkomersantu klasifikācijas noteikumu
pieņemšanu. Būvuzņēmumiem tiks piešķirta viena no piecām klasēm, savukārt
atkarībā no nodarbināto speciālistu profesionālās darbības jomām un uzņēmuma
realizētajiem projektiem tiks atzīta uzņēmuma kompetence konkrētu būvdarbu
veidu veikšanā, informē EM. «Tā ne
tikai vienkāršos un padarīs objektīvāku
pretendentu izvērtēšanas procesu, bet
arī atvieglos darbu publisko iepirkumu
organizētājiem,» uzsver B.Fromane.
Savukārt Finanšu ministrija šobrīd
gatavo likumprojektu, kas paredz jau no
šī gada beigām ieviest elektronisko darba
laika uzskaiti noteikta apjoma būvobjektos. Tas liegs negodprātīgiem uzņēmējiem
slēpt reāli nostrādātās darba ņēmēju

stundas. Plānots, ka tā būs jāievieš būvdarbiem virs viena miljona eiro. V.Ņikitins
pauž atbalstu inovatīviem risinājumiem,
lai gan piebilst, ka šajā gadījumā būtu
derīgi sākumā izvērtēt sistēmas izmaksas
un spriest par praktisko elektroniskās sistēmas ieviešanu, ņemot vērā, ka objektos
nav pieejams internets.

Ēnu ekonomiku apkaros pēc
ziemeļvalstu sistēmas

B.Fromane atklāj, ka padomā jau ir
risinājums, kas uzņēmējiem nodrošinātu
godīgāku konkurenci, bet darba ņēmējiem – sociālās garantijas. Šis risinājums
ir ģenerālvienošanās noslēgšana par
minimālo algu visām profesijām. Tie būtu
pieci dažādi līmeņi atbilstoši darbinieku
profesionālajai kvalifikācijai – no vienkāršu darbu veicējiem līdz vadītājiem.
«Tieši šāda pieeja ir palīdzējusi nonākt
pie godīgas konkurences nosacījumiem
būvniecības nozarē ziemeļvalstīs un citur
Eiropā. Šādas sistēmas ieviešana atstās
pozitīvu efektu uz pilnīgi visiem būvniecības sektorā iesaistītajiem,» skaidro
B.Fromane.

Specifiskiem darbiem «ģenerāļi»
piesaista apakšuzņēmumus

Vēl viena būtiska nozares situācija,
kas pievērš būvniecības jomas speciālistu uzmanību, ir ģenerāluzņēmēju un
apakšuzņēmumu mijiedarbība. J.Ošāns
norāda uz nekorektu lielo uzņēmumu
rīcību, no apakšuzņēmējiem prasot
kvalitatīva darba izpildi par minimālām
izmaksām, kad mazākajiem jāpiekrīt,
jo iespēju iegūt objektus citādāk viņiem
nav. Z.Vaitaitis stāsta, ka ar šādu praksi
pēdējā laikā gan nav saskāries. «Ir reizes,
kad arī mēs piesaistām apakšuzņēmējus
kādu specifisku darbu īstenošanai. Tā
pagājušajā gadā veicām apdares darbus
Jelgavas 5. vidusskolā – puse bija ārdarbi,
otra puse – ventilācijas izbūve. Par darbu,
ko veica mūsu piesaistītais uzņēmums,
arī godprātīgi samaksājām,» pieredzē
dalās Z.Vaitaitis, piebilstot, ka ir novērojis: pēdējo gadu laikā pēkšņo un neilgi
eksistējošo būvkomersantu kļuvis daudz
mazāk. «Iespējams, tas ir likumdošanas
uzlabošanās dēļ, jo šobrīd spēkā ir likums
par to, ka būvspeciālists vienlaikus nevar

būt darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk 20 procenti, kas ir pamatīgs lejupslīdes
nekā diviem citiem reģistrā esošiem būv- rādītājs nozarei, kurā nodarbināti 70
tūkstoši cilvēku. «Daļa no nozarē nodarbikomersantiem,» tā viņš.
nātajiem bijuši spiesti meklēt darbu ārpus
Klusajā sezonā strādā «kodols», Latvijas vai arī pārkvalificēties darbam
sezonā ņem papildspēkus
citās nozarēs, līdz ar to būvniecības uzņēJ.Ošāns stāsta, ka šobrīd uzņēmumā mumi jau labu laiku ir izjutuši kvalificētu
strādā aptuveni 15 kvalificēti darbinieki, darbinieku, sevišķi inženieru, trūkumu,»
kuri ir uzņēmuma kodols un ar darbu atklāj B.Fromane.
ir nodrošināti visu gadu, taču pārējie
«Būvenergo A» tehniskais direktors
darbinieki pievienojas sezonāli. Pēc šāda apstiprina, ka uzņēmums izjūt kvalificēmodeļa strādā arī SIA «Rimts». V.Ņiki- tu speciālistu trūkumu, īpaši darbos, kas
tins stāsta, ka uzņēmumā sezonas laikā saistīti ar ūdensvadu un kanalizācijas
tiek nodarbināti aptuveni 60 cilvēki, bet sistēmu izbūvi. «Pagājušajā gadā redzēziemas periodā paliek vien 20. «Sezonas jām, kā tika likvidēti daudzi būvniecības
beigās šķiramies no aptuveni 40 darbi- uzņēmumi. Daļa darbinieku naski
niekiem, un jāatzīst, ka nākamajā sezonā izmantoja bezdarbnieka pabalstu, bet
atgriežas ceturtā daļa,» stāsta V.Ņikitins, tas, kur palikuši pārējie nozares speciāskaidrojot, ka celtniecībā Jelgavas kon- listi, skaidrs nav,» tā J.Ošāns, piebilstot,
tekstā strādnieki rotē un katru gadu dar- ka investīciju ieplūšanas gadījumā viņš
bagaitas lielākoties atsāk jau iepriekšējos nozarē paredz kritisku darbaspēka trūgados nodarbinātie strādnieki.
kumu un sadārdzinājumu. «Darbaspēka
trūkums noteikti izraisīs algu pieauguBūvniekus algo dažādi
mu, bet – cik tas ir pamatoti, ņemot vērā,
J.Ošāns, daloties pieredzē par uzņē- ka produktivitāte paliks nemainīga?»
muma darbību, stāsta, ka darbinieku at- jautā J.Ošāns, lēšot, ka cilvēku trūkuma
algojums ir nemainīgs visa gada garumā. gadījumā būvnieku alga palielināsies
«Visu gadu maksājam vienādi – arī ziemas aptuveni par 20 procentiem, kā tas jau
mēnešos strādniekiem un viņu ģimenēm bijis 2015. gadā. «Izteiktu darbaspēka
taču jāveic komunālie maksājumi un jāiz- trūkumu uzņēmumi varētu sākt izjust
tiek,» skaidro J.Ošāns, piebilstot, ka vidējā nākamā gada vidū, kad vienlaikus tiks
būvnieka alga ir atbilstoša valsts vidējai īstenoti ne tikai ES struktūrfondu proalgai nozarē – aptuveni 750 eiro. Savukārt jekti, bet arī daudzi citi vērienīgi projekti
Z.Vaitaitis atklāj, ka viņa uzņēmumā kā, piemēram, «Rail Baltica», lielveikala
klusajā sezonā jeb nelielo objektu periodā «Akropole» būvniecība un Mežaparka
«ierindas» strādnieku alga ir robežās no estrādes rekonstrukcija,» stāsta B.Fro400 līdz 500 eiro, taču sezonā, kas ilgst mane, vērtējot, ka īstermiņā šī probno maija līdz pat janvārim, tā palielinās lēma būs jārisina, gan pārkvalificējot
vismaz divtik. Viņš skaidro, ka darba un apmācot vietējos darbiniekus, gan
algas apmērs nav atkarīgs no līguma importējot darbaspēku no Baltkrievijas
summas, bet gan no darba veida. «Ņemot un Ukrainas. Runājot par sasteigtiem
vērā, ka Latvijas tirgus ir mazs, katrā iepirkumiem, LBP jau veica pārrunas
objektā, pielāgojoties konkrētās situācijas ar EM un Finanšu ministriju, aicinot
darbiem, tiek pielāgotas arī algas,» stāsta vērienīgo objektu būvniecību plānot
Z.Vaitaitis, piebilstot, ka tādā lielvalstī kā daudz vienmērīgāk nekā līdz šim.
V.Ņikitins skaidro, ka perspektīvā
Vācija var strādāt viena veida darbu, taču
mūsu tirgus situācijā darbiniekiem jābūt būtiski aprēķināt savus spēkus, pareizi
motivēt savus darbiniekus un uzņemties
plašāka spektra speciālistiem.
tik daudz darba, cik reāli būs iespējams
Nākotnes likstas – darbaspēka
paveikt. Savukārt Z.Vaitaitis atzīst,
trūkums un sasteigti iepirkumi
ka «nozarē šobrīd ir labvēlīga situācija
B.Fromane skaidro, ka pagājušajā izaugsmei un uzņēmuma attīstībai, galgadā, kad notika ES struktūrfondu finan- venais to prasmīgi izmantot savu mērķu
sējuma kavēšanās, nozares kritums bija īstenošanai».
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Badmintona turnīrā – 230 «Jelgava» uzvar «RFS»
spēlētāji no 30 valstīm
8. maijā Kauguru
No 1. līdz 4. jūlijam Jelgavas sporta hallē otro reizi notiks pasaules
reitinga turnīrs «Yonex Latvia International» – tajā piereģistrēti 230
badmintonisti no 30 valstīm. Tas
ir jauns rekords, jo pērn Latvijas
starptautiskajam turnīram pieteicās
186 badmintona spēlētāji no 18 valstīm. Šogad Latvijā būs pārstāvētas
arī tādas badmintona lielvalstis kā
Ķīna, Indija un Malaizija. Jelgavas
badmintona turnīrā, tāpat kā olimpiskajās spēlēs, tiks izcīnīti pieci medaļu komplekti – vīriešu un sieviešu
vienspēlēs, kā arī vīriešu, sieviešu un
jauktajās dubultspēlēs. Latviju šajās
sacensībās pārstāvēs 18 spēlētāji.

vidusskolas laukumā
FK «Jelgava» aizvadīja «SynotTip» Latvijas
futbola Virslīgas 7.
kārtas spēli, kurā ar
rezultātu 1:0 (1:0)
pārspēja «RFS» futbolistus. Vienīgos
vārtus jelgavnieku labā guva Mindaugs
Grigarāvičs. Pēc šīs spēles krietni uzlabojušās jelgavnieku pozīcijas Virslīgas turnīra
tabulā – ar septiņās spēlēs izcīnītām četrām
uzvarām un piedzīvotiem trim zaudējumiem «Jelgavas» futbolisti atrodas 3. vietā.
Pirmo un otro vietu ar 14 punktiem dala
FC «Riga» un Jūrmalas «Spartaks». Nākamā
spēle mūsu futbolistiem ir 12. maijā izbraukumā pret SK «Babīte/Dinamo».

SPORTS
Sporta hallē
uzvar mājinieki

Nedēļas nogalē Jelgavas sporta hallē
jau 9. reizi notika karatē sacensības
«Baltic J.K.A. Open», kurās piedalījās
apmēram 140 sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Lielisku
sniegumu parādīja Jelgavas klubs
«Shinri», kas 11 klubu konkurencē
ieguva 1. vietu. Jelgavnieki kopumā
izcīnīja 12 zelta, 12 sudraba un 11
bronzas godalgas. Par čempioniem
kļuva Helēna Rozentālberga, Daniela
Skuja (pa divām godalgām), Artjoms
Fomenko, Damians Bormakovs, Kims
Petrovs, Justīne Budzeviča, Anna
Rozentālberga, Markus Jēkabsons,
Katrīna Poļakova un Mariana Kuzmiča.
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Krīgers un Buldinska
startē Pasaules kausā

BMX braucēji Vanesa Buldinska un
Kristens Krīgers pagājušās nedēļas beigās piedalījās Pasaules kausa 1. un 2.
posmā Nīderlandes pilsētā Papendālē.
Abiem jelgavniekiem veiksmīgāka izrādījās otrā sacensību diena, kad izdevās
sasniegt ceturtdaļfinālu. 6. maijā savā
braucienā Kristens pēc starta nebija
labāko četriniekā, viņš pozīcijas centās uzlabot pirmajā virāžā, taču tas
neizdevās – izcīnīta 7. vieta. Dienu
vēlāk K.Krīgers ceturtdaļfinālā ieguva
piekto vietu, kas kopvērtējumā deva
19. vietu. Savukārt V.Buldinska dāmu
konkurencē ceturtdaļfinālā izcīnīja
6. vietu, kopvērtējumā ierindojoties
22. vietā.

BK «Jelgava/BJSS» atkārto vēsturi –
iegūst LBL2 čempiontitulu
 Ģirts Pommers

Foto: no LBS arhīva

Par Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas (LBL2) 2016./2017.
gada sezonas čempioniem
kļuvis BK «Jelgava/BJSS», kas
finālsērijā līdz trim uzvarām
ar 3:1 pārspēja «Valmiera
Glass/VIA» basketbolistus.
«Kaut arī trenējāmies pusprofesionālā režīmā, sezonas
garums mums bija gana
iespaidīgs – 40 spēles. Tas ir
vairāk nekā daļai no Latvijas
profesionālajām komandām.
Vēlā gatavošanās sezonai
radīja sekas pavasarī, kad
saskārāmies ar spēlētāju traumām, tādēļ tiešām prieks,
ka sezona ir noslēgusies uz
pozitīvas nots,» sasniegto
analizē komandas treneris
Varis Krūmiņš. Viņa vadībā
2008. gadā BK «Zemgale» – tā
tradīcijas tagad turpina «Jelgava/BJSS» – izcīnīja pirmo
LBL2 čempiontitulu.
Starp 2007./2008. gada sezonu un
šo var vilkt vairākas paralēles – pie
komandas stūres ir tas pats treneris,
čempionātos izcīnītas uzvaras, emocionālākās spēles aizvadot Jelgavas sporta
hallē. «Bija sajūta, ka izšķirošajās spēlēs
mūs atbalsta visa pilsēta – Mātera ielas
hallē var izjust šo atbalstu. Prieks, ka
Jelgavā joprojām novērtē basketbolu,»
secina V.Krūmiņš. Jāpiebilst, ka abas
finālsērijas spēles Jelgavā klātienē vēroja
ap 400 skatītāju. Savukārt par neapšaubāmu komandas līderi šogad var saukt
tās kapteini Edgaru Krūmiņu, kurš
vidēji guvis 20,3 punktus un izcīnījis 8,1
atlecošo bumbu. Viņš piedalījās arī pirmā

Pagājušās nedēļas nogalē
noslēdzās galvenās Jelgavas amatieru basketbola
sacensības – pilsētas atklātais čempionāts. Kārtējo
čempiontitulu savā īpašumā
ieguva komanda «Ķepas»,
kas finālā ar rezultātu 88:53
sagrāva «Armeta» basketbolistus. Bronza – komandai
«Ozols», bet Cerību kausu
ieguva Dobeles «Skandijs».
«Bez ierastajiem līderiem pretiniekiem maz kas izdevās laukumā – mēs
bijām pārāki jau no pirmās minūtes un
laukumā dominējām,» spriež čempionu
saspēles vadītājs Jānis Gutāns. Viņa
spēles vērtējums sakrīt arī ar mača
statistiku – pēc 10 minūtēm rezultāts
bija 31:8 «Ķepu» labā. Atlikušajā spēles
laikā rezultāta starpība tikai pieauga.
Starp citu – zaudētāju rindās laukumā
nedevās trīs pieteiktie Latvijas Basket-

Sporta pasākumi
12. maijā pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu 46. spartakiāde vieglatlētikā
(ZOC).
13. maijā pulksten 10 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
14. maijā pulksten 15 – Latvijas
jaunatnes čempionāts futbolā U-13
vecuma grupas zēniem: JFA «Jelgava»
– SK «Supernova» (ZOC).
16. maijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(reģ.Nr.90001669496)
Jelgavas reģionālā nodaļa aicina darbā

pakalpojumu lietvedi

(vakance uz noteiktu laiku ar darba vietu Jelgavā).
Amata mērķis: nodrošināt vadības, pakalpojumu un
arhīva dokumentu pārvaldību.
Galvenie pienākumi:
• sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
• veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
• pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
• veikt lietu kustības uzskaiti ar automatizēto arhīvu
programmu;
• sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem
savas kompetences ietvaros.
Prasības pretendentiem:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlama izglītība
lietvedības jomā);
• prasme piemērot dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus;
• prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
• labas komunikācijas spējas;
• vēlama vismaz viena gada pieredze lietvedības vai
arhīva darbā.
Piedāvājam:
• pozitīvu, atvērtu un demokrātisku darba vidi;
• iespēju pilnveidot zināšanas un gūt praktisku pieredzi;
• mēnešalgu no 506 eiro (bruto).
CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinoša dokumenta
kopiju gaidām līdz 2017. gada 22. maijam.
Pieteikuma dokumentus sūtīt vai iesniegt VSAA
Jelgavas reģionālajā nodaļā Pasta ielā 43, Jelgavā,
LV-3001, vai pa e-pastu jelgava@vsaa.lv (ar norādi
«Konkursam uz pakalpojumu lietveža amatu»).
Tālrunis izziņām – 63022568; www.vsaa.lv.

Piedāvā darbu

titula izcīnīšanā vēl «Zemgales» sastāvā.
Līdzīgi kā pirms deviņiem gadiem,
arī pēc šī gada LBL2 zelta medaļām tiek
apsvērta doma atgriezties Latvijas basketbola mekā – LBL čempionātā, taču,
kā norāda kluba prezidents Dins Ušvils,
par to tiks lemts maija beigās. «Tas, ka
LBL čempionātā nav savas komandas,
manuprāt, ir netaisnīgi pret tādu pilsētu
kā Jelgava. Mēs jau esam domājuši šajā
virzienā, taču visu nosaka finanses.
Kopumā sezona noteikti ir izdevusies
sportiskā ziņā, taču ir vairāki faktori,
kuri diemžēl sarūgtina, piemēram, sa-

darbība ar Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolu varētu būt veiksmīgāka.»
Statistiski Jelgavas basketbolisti aizvadīja stabilu sezonu, 40 spēlēs izcīnot 33
uzvaras un piedzīvojot septiņus zaudējumus. Arī izslēgšanas spēles pret «LU/BS
Rīga», «Līvāniem», «Turību» un Valmieras basketbolistiem aizvadītas veiksmīgi,
spraigākajās sērijās piedzīvojot pa vienam
zaudējumam, tomēr ikreiz uzvarot tieši
tad, kad tas visvairāk nepieciešams.
Būtisku artavu deva pieredzējušā
saspēles vadītāja Gata Justoviča pievienošanās komandai. To atzīst arī V.Krūmiņš:

«Gatis komandai deva jaunu enerģiju un
atraisīja rokas pārējiem komandas biedriem. Manuprāt, visi Latvijā apzinās, ka
Jelgavā ir basketbolisti, kuri var ļoti precīzi uzbrukt, tādēļ bija nepieciešams cilvēks,
kas šos spēlētājus apgādā ar piespēlēm.»
Par LBL2 čempioniem kļuva Jānis
Atelbauers, Ralfs Gržibovskis, G.Justovičs, Linards Rezevskis, Elvis Satovskis,
Jēkabs Roziņš, Maksims Husko, Toms
Bitītis, Andris Justovičs, Oskars Liepiņš,
Tomass Timermanis, Jānis Bērziņš, Kalvis Krūmiņš, Niks Kļaviņš, E.Krūmiņš
un Ronalds Elksnis.

Labākie pilsētā – «Ķepas»
 Ģirts Pommers
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bola līgas 2. divīzijas kluba «Jelgava/
BJSS» spēlētāji Edgars Krūmiņš, kā
arī Andris un Gatis Justoviči. Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 22 gūtiem
punktiem bija Edgars Tramdaks.
Spēle par bronzu no sportiskā
viedokļa bija krietni saistošāka – uzvarētājs tika noskaidrots tikai pēdējā
ceturtdaļā, kad nedaudz meistarīgāki
un veiksmīgāki bija basketbolisti no
komandas «Ozols». Šajā sastāvā labākais punktu guvējs bija Emīls Silavs,
kurš izcēlās ar 21 punktu.
«Spēle sanāca vieglāka, nekā bijām
gaidījuši. Arī pašam laukumā izdevās izdarīt tās lietas, ko komandas
biedri no manis prasa. Kopumā esmu
apmierināts ar savas komandas sniegumu, un nākamajā sezonā noteikti
uzstādīsim augstākus mērķus,» tā
Cerību kausa ieguvējs Artūrs Turiks,
kurš uzvarētajā mačā pret «Vilkiem»
(100:77) guva 32 punktus. Jāpiebilst,
ka Cerību kauss tiek organizēts tām
komandām, kuras neiekļūst turnīra
izslēgšanas spēlēs.

Medicīnas preču veikals Jelgavā IK
«RIAA» (reģ.Nr.40002140511) piedāvā
darbu pārdevējai(-am) konsultantei(-am).
Vēlama vidējā profesionālā medicīniskā
izglītība, pieredze klientu apkalpošanas
un medicīnas jomā. T.29394145.
Piedāvā darbu aprūpētājai(-am)
ar dzīvošanu uz vietas.
T.24848212 (Senija Kraukle).
Piedāvāju darbu mehāniķim(-ei) automašīnu sagatavošanai pirms pārdošanas,
auto pulēšanai un salona ķīmiskajai
tīrīšanai, kā arī krāsošanas darbiem.
T.26042696 (Ruslans Homenko).
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā atslēdzniekus(-ces) (vēlama
pieredze). Darba vieta: Rubeņu ceļš 58,
«Raubēni», Ozolnieku novads, LV-3002.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Atslēdznieks» lūdzam sūtīt pa e-pastu
darbs@dinex.lv.
Atbildīgam darbiniekam(-cei) ar pieredzi – skursteņu, krāšņu mūrēšanā.
T.26788102 (Māris Gūtmanis).
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
aicina darbā šuvējas(-us) ražotnē Jelgavā,
Dobeles ielā 47. Zvanīt darba laikā (no
plkst.8 līdz 17) pa tālruni 25651321.

Meklē darbu
Metinātājs. T.20354790.

Foto:
Austris Auziņš
Pilsētas čempioni basketbolā šogad ir «Ķepas»: Juris Brūveris, Dainis
Dābols, Jānis Gutāns, Oskars Jēkabsons, Ainis Lagzdiņš, Māris Masaļskis,
Valentīns Matusēvičs, Artis Putniņš, Matīss Rozītis, Artūrs Rudmiezis,
Edgars Smirnovs, Edgars Tramdaks un Juris Zakenfelds.
Apbalvoti arī turnīra individuāli
veiksmīgākie basketbolisti: labākais
punktu guvējs – Uvis Strogonovs
(«Ozols»), labākais piespēlētājs –
G.Justovičs («Armets»), labākais

atlecošo bumbu izcīnītājs – Gundars
Saidans («Vilki»), labākais metienu
bloķētājs – Jāzeps Bogdanovs («Doks»),
fināla spēles vērtīgākais spēlētājs –
E.Tramdaks («Ķepas»).

Aizsaulē aizgājuši
ĻUBOVA VIRŽBICKA (1940. g.)
ELGA ŽIDEĻŪNA (1939. g.)
AUSMA DZIDRA BALODE (1928. g.)
BELLA DEGTJARJOVA (1935. g.)
ŅINA BĻINOVA (1924. g.)
DIĀNA VEIKIPTERE (1968. g.)
DZIDRA PŪĶE (1927. g.).
Izvadīšana 11.05. plkst.16 Zanderu kapsētā.
KLAVDIJA SMIRNOVA (1929. g.).
Izvadīšana 11.05. plkst.10 Bērzu kapsētā.
VALERIJS KRJUČKOVS (1957. g.).
Izvadīšana 11.05. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2431.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 173.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Burgenlandē. Vācijas drāma. 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Volguntes iela. 2.daļa.*
13.55 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 172.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2431.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Dzimtas detektīvs. Sējānu dzimta (ar subtitriem).*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 28.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 744.sērija.
12.00 2016.gada LBL 6.finālspēle.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 745.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Senegāla. Dokumentāla filma.
20.10  Austrālija: ceļojums laikā. Pirmie soļi. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 151.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 3. un 4.sērija.
23.45  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 5.sērija.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 46.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 130. un 131.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 17.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 11.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 72.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Dzīvīte.
0.40 LNT ziņu «Top 10».
1.25 Attīstības kods 3.
1.50 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 6.sērija.
5.45 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 14.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
8.30 Kobra 14. Seriāls. 7.sērija.
9.30 Gatavo 3.
10.05 Māmiņu klubs.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 15.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.35 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 69. un 70.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 71. un 72.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 72.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Krievija – Latvija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.35 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
2.20 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 69. un 70.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 72.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 16. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Volguntes iela. 2.daļa.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2432.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 174.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 173.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2432.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Lilita Ozoliņa.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Baltijas Universitāte.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Karš un miers. Lielbritānijas daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

TV PROGRAMMA
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 174.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2433.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Elpojiet dziļi! Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.
Parraide no Rīgas.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Indijas vasaras. Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.10  Baltijas Universitāte. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.*
9.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 29.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 745.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 2016.gada LBL 7.finālspēle.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 151.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 746.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 4.sērija.
20.05  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 152.sērija.
22.00 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
23.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 51.sērija.
0.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
0.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 4.sērija.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 30.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 746.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 152.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 747.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.05 Latvijas kausa izcīņa futbolā. Fināls.
22.30 Ar sapni mugursomā.*
23.00  Ekstrēmie kadri 2. Riodežaneiro atklāšana.
Dokumentāls seriāls.
23.30  Ekstrēmie kadri 2. Pēdējie kadri. Dokumentāls seriāls.
0.00  Planēta Cilvēks 3D. Dokumentāla filma.
1.00  Austrālija: ceļojums laikā. Pirmie soļi. 2.sērija.

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 47.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 132. un 133.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 18.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 12.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 73.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Brauciens pretī laimei. Turcija. Vācijas melodrāma. 2015.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 72. un 73.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 48.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
11.45 Brauciens pretī laimei. Turcija. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 19.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 74.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 LNT JAUNUMS. Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 24.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Izdzēstais. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.35 Dzīvīte.
0.55 Košākai dzīvei 4.
1.15 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
1.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 74.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

LTV7

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 7.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 15.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 14.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 8.sērija.
9.40 Iebraucēji. Seriāls. 13.sērija.
10.10 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 1.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 16.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.35 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 1.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 72. un 73.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 73.sērija.
21.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Vācija – Latvija.
23.55 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Iebraucēji. Seriāls. 13.sērija.
1.55 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 1.sērija.
2.25 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 1.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 73.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 17. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2433.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 175.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 16.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 15.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 9.sērija.
9.40 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 17.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.35 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 2.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 73. un 74.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 74.sērija.
21.00 JAUNUMS. Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
22.10 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
0.30 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 13.sērija.
1.25 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 2. un 3.sērija.
2.15 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 2.sērija.
3.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 74.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 18. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2434.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 176.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*

Ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 175.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2434.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Daugavieši.*
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. Būt latvietim. Īrija.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls
(ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.) Volguntes iela. 2.daļa.*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 31.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 747.sērija.
11.55  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 153.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.30 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Ukraina.
20.45 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
22.15 Personība. 100 g kultūras.*
23.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
24.00 Sporta studija.*
0.45  Planēta Cilvēks 3D. Dokumentāla filma.
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 49.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
11.45 Mēs to izdarījām naudas dēļ. Romantiska komēdija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 75.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 10.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 19.sērija.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 75.sērija.
2.00 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 9.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 17.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 16.sērija.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 10.sērija.
9.40 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 18.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.35 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 3.sērija.
15.35 UgunsGrēks 17. Seriāls. 74. un 75.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017.
Ceturtdaļfināls.
19.50 TV3 ziņas.
20.05 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 75.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un nāvi 2. ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
1.10 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 3.sērija.
2.05 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 27.–30.sērija.
3.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 75.sērija.
4.30 TV3 ziņas.
4.45 Bez tabu.

Piektdiena, 19. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 3.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 177.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 10.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*

13.50 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 176.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 3.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 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.
Pārraide no Jelgavas.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.05  Alpu dakteris 8. Seriāls. 10.sērija.
2.00 Indijas vasaras. Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.50 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. (ar subt.) Volguntes iela. 2.daļa.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.25  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 32.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 748.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 154.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 749.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas basketbola līgas 1.finālspēle.
21.40 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.10  PIRMIZRĀDE. Džemma Boveri. Francijas un
Lielbritānijas romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
0.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.55  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.00  Ekstrēmie kadri 2. Riodežaneiro atklāšana.
Dokumentāls seriāls.
3.30  Ekstrēmie kadri 2. Pēdējie kadri. Dokumentāls seriāls.
3.55 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
11.45 Dora Helta. Tante Inga bēg. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 15.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 76.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 10.sērija.
21.50 Ceplis. Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1972.g.
23.55 Dons Žuans de Marko. Lielbritānijas drāma. 1995.g.
1.35 Dzīvīte.
1.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 76.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 10.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 18.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 17.–19.sērija.
9.40 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 10.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 19.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.35 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
15.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
16.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 75.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 «UgunsGrēka» fināla sarkanā paklāja TIEŠRAIDE.
21.00 LIELAIS FINĀLS. UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 76.sērija.
22.00 Mistera Bīna brīvdienas. Komēdija. 2007.g.
23.50 Vilkatis. ASV šausmu trilleris. 2010.g.
1.55 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 4.sērija.
2.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 76.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Sestdiena, 20. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 JAUNA SEZONA. Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss. Fināls.*
14.00 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.10 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 26. un 27.sērija.
15.10 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme. Aizkulises. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Manas mūža melodijas. Borisa Rezņika
70 gadu jubilejas lielkoncerts.
23.45  Džemma Boveri. Romantiska drāma. 2014.g.
1.35 Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss. 1.pusfināls.*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Disko ēnā.*
4.15 Personība. 100 g kultūras. Toms Grēviņš.*
5.05 Kūku kari.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.20 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Paraugdemonstrējumi.*
14.50 Klaidoņstāsts. Dokumentāla filma.
15.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Būt latvietim. Īrija.*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.55  Apokalipse: Otrais pasaules karš.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
20.00  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 Ar sapni mugursomā.
21.30 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 1.sērija.
23.25  TV PIRMIZRĀDE. Attiecību statuss: brīvs.
Krievijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
1.15 Anekdošu šovs 3.*
2.05 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 29.–32.sērija.
3.45 Aculiecinieks.*
4.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.55 800 vārdi 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
7.25 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 74.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 10.sērija.
11.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.25 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 11.–15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 134. un 135.sērija.
23.10 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 Dora Helta. Tante Inga bēg. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
2.40 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 74.sērija.
3.25 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 11.sērija.
5.40 Universitāte. Krievijas seriāls. 31. un 32.sērija.
6.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.35 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
11.50 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
14.05 Mistera Bīna brīvdienas. Komēdija. 2007.g.
16.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017. Pusfināls.
19.00 TV3 ziņas.

Līdz 10.06.2017.
Jelgavas Mākslas skola
pieņem iesniegumus
jaunajam mācību gadam.
Uzņemam 8 – 18 gadus vecus
skolēnus programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» 20V un 30V.
Vairāk informācijas – www.j-m-s.lv.
Tālrunis 26674446.
SIA «AJM WOOD» (reģ.Nr.44103029388)

piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Mežciemā:
• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• elektroatslēdzniekam(-cei) (ar pieredzi ražošanā).
Tālrunis 29491995, e-pasts info@ajmwood.lv;
www.avoti.lv.

Jelgavas 4. vidusskola
izsludina uzņemšanu pirmsskolas
izglītojamo sagatavošanā
(sešgadnieku grupā – 11 vietas).

PIETEIKŠANĀS: Jelgavas 4. vidusskolas 21. kabinetā no
plkst.8 līdz 15 (tālrunis 63029555).
Iestājoties skolā, vecākiem vai bērna likumiskajam
pārstāvim jāuzrāda:
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
• bērna dzimšanas apliecība.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

19.35 Rio 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.35 Karību jūras pirāti: svešajos krastos.
ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
0.25 Parāds. ASV trilleris. 2011.g.
2.35 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 21. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 11.sērija.
11.00  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 100 g kultūras. Personība. Ērģelniece Iveta Apkalna.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Andris Vilks.

16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Barselonā.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Karš un miers. Lielbritānijas filma (ar subt.). 3.sērija.
23.10 Būt latvietim. Īrija.*
23.50  Planēta Zeme. Aizkulises. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.50 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*
2.25 Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.*
4.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pūznis ‘93.*
5.00 Enerģija – pilnīga kontrole. Dokumentāla filma.
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.) Volguntes iela. 2.daļa.*
8.30 Ar sapni mugursomā.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.

10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Folkloras
konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».*
12.55 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 29.–32.sērija.
14.40  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.35  Tās tik ir operas! Bohēma. Dokumentālu filmu cikls.
16.25 Izgudrotāji.*
17.00 Latvijas basketbola līgas 2.finālspēle.
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 5. un 6.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 52.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 11.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.45 Sporta studija.*
0.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.10  Attiecību statuss: brīvs. Krievijas komēdija. 2015.g.
3.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
6.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona. ASV un
Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
6.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.50 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 75.sērija.
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 13.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas liriska komēdija. 2012.g.
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15.05 Atpakaļ uz sākumu. Vācijas komēdija. 2013.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 136 un 137.sērija.
23.15 NCIS: Losandželosa. Seriāls. 21. un 22.sērija.
1.05 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.40 Mēs to izdarījām naudas dēļ. Romantiska komēdija. 2014.g.
4.05 LNT brokastis.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 12.sērija.
5.40 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5.
Animācijas seriāls.
8.20 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.55 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
11.35 Vecāku ādā. ASV komiska drāma. 1989.g.
14.10 Karību jūras pirāti: svešajos krastos.
ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
17.00 Rio 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
19.55 Kurjers 2. ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2005.g.
21.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2017. Fināls.
0.10 Laupījums. Francijas spraiga sižeta filma. 2011.g.
2.15 Vecāku ādā. ASV komiska drāma. 1989.g.
4.35 Iespējams tikai Krievijā 2.
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NOTIKUMI

«Spīgo» gatavojas koru Eirovīzijai
 Anastasija Miteniece

«Šī bija mūsu nozīmīgākā
pavasara uzstāšanās, un mēs
tai mērķtiecīgi gatavojāmies,»
par dalību un uzvaru nacionālās atlases konkursā «Latvija
dzied!» saka Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo»
diriģente Līga Celma-Kursiete. Viņa atklāj, ka darbs ar
lielu kolektīvu nekad nav bijis
viegls, taču šajā konkursā nākuši klāt arī jauni izaicinājumi
– televīzijas specifika un piedalīšanās Latvijā pirmajā koru
Eirovīzijas konkursā.
Jāatgādina, ka par tiesībām pārstāvēt
mūsu valsti konkursā «Eirovīzijas Gada
koris 2017» sacentās seši kori – Jelgavas
koris un vēl pieci dalībnieki uzaicinājumu
saņēmuši kā 2013. gada Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku «Koru karu»
laureāti. Lai gan žūrijas vērtējumā jelgavnieki palika otrie, skatītāju balsojums
ļāva pārliecinoši uzvarēt. Tagad korim
priekšā gatavošanās Eiropas konkursam,
kas norisināsies 22. jūlijā Rīgā.
Diriģente atklāj, ka nacionālās atlases
konkurss bija pasākums, kuram kolektīvs
mērķtiecīgi gatavojās. «Iepriekš izdziedājām programmu, tostarp tautasdziesmas
«Es čigāna meita biju» jauno aranžiju,
lai dziesma labāk ieguļas repertuārā un
meitenes uz skatuves justos droši un atbrīvoti,» skaidro L.Celma-Kursiete, norādot,
ka priekšnesumā bija ne tikai dziesmas,
bet arī horeogrāfija – deju kustības, kuras

Iegriezīs laika ratu

uz skatuves jaunietēm palīdz parādīt savu
dzīvesprieku un padara uzstāšanos vizuāli
baudāmāku. «Jāsaprot, ka tas ir televīzijas
konkurss, ko skatītāji vērtē ar acīm, un
tieši visa skatuviskā darbība kopā rada vizuāli baudāmu un efektīgu priekšnesumu.
Deju kustības ir mūsu uzstāšanās odziņa,
kuru skatītāji acīmredzot novērtēja,» tā
L.Celma-Kursiete.
«Uzstāties televīzijā ir zināma specifika,» secina diriģente, stāstot, ka ierastā
uzstāšanās koru skatēs notiek, uznākot uz
skatuves un uzreiz sākot priekšnesumu,
taču televīzijas konkursa gadījumā pēc
uznākšanas uz skatuves sekoja reklāma.
«Uznākot uz skatuves, jūties kā zem
lupas – uz tevi vērsti daudzi prožektori,
skatītāji un žūrija tevi vēro, un rodas
sajūta, ka uztraukuma burbulis aug ik sekundi,» tā L.Celma-Kursiete, atzīstot, ka
pēc uzstāšanās uztraukums bija kliedēts
un kolektīvs jutis lielu gandarījumu par
paveikto. «Bija sajūta, ka izdarījām visu,
ko spējām,» skaidro viņa.
«Spīgo» diriģente atklāj, ka gatavošanās
Eiropas konkursam notiks tikai pēc Jelgavas pilsētas svētkiem, kam šobrīd aktīvi  Anastasija Miteniece
gatavojas koris. «Sākumā izpildīsim savu
Šī gada Muzeju nakts tēma
pienākumu pret pilsētu, uzstājoties ar
ir «Laika rats», kas nemitīgi
Raiti Ašmani, un tad sāksim gatavoties,»
griežas un skaita laiku uz
tā L.Celma-Kursiete. Domājot par savu
priekšu. Ģederta Eliasa Jellielo iznācienu koru Eirovīzijas dienā,
gavas Vēstures un mākslas
koris plāno startēt ar skatītāju jau novērmuzejs, Dzelzceļa vēstures
tēto programmu – dziesmām «Grezna
muzeja Jelgavas ekspozīcija,
saule debesīs» un «Es čigāna meita biju».
Jelgavas pils, Svētās Trīsvienī«Rādīsim skatītājiem to, par ko viņi balsobas baznīcas tornis, pilsētas
juši,» atklāj L.Celma-Kursiete, piebilstot,
bibliotēka un Mākslas skola
ka koru Eirovīzijā mēģinās iekarot gan
ir vietas, kur 20. maijā no
skatītāju, gan žūrijas simpātijas.
Foto: no «Spīgo» arhīva

Pasākumi pilsētā
11. maijā pulksten 18 – Krievu kultūras nedēļas noslēguma un Jelgavas krievu biedrības «Istok» 25 gadu jubilejas koncerts. Biļetes var iegādāties Jelgavas krievu kultūras
biedrībā «Istok» (Sarmas ielā 4) un koncerta dienā no pulksten 14 Jelgavas kultūras
namā. Papildinformācija – www.sip.jelgava.lv. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
11. maijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie» (stāsti par
pieaugšanu). Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā «Rota»).
11. maijā pulksten 15 – tematisks pasākums «Jurim Alunānam 185» par J.Alunāna
devumu latviešu valodas izveidē. Dalība – bez maksas (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
12. maijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem».
Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
13. un 14. maijā pulksten 9 – Latvijas Stādu dienas Jelgavā: visplašākais stādāmā
materiāla klāsts, sēklas, dārzkopības tehnika un instrumenti, augsnes uzlabotāji,
dārzu labiekārtošanas inventārs, amatniecības izstrādājumi un pārtika. Individuālas
dārzkopības speciālistu konsultācijas. Pieejams Ķerru palīdzības dienests. Kultūras
programma, kafejnīca un «Bambino» atrakcijas (pie Jelgavas pils).
13. maijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Brēmenes
muzikanti». Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
13. maijā pulksten 14 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4. – 6. klašu
skolēniem «Mana, tava Mītava» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
14. maijā pulksten 14 – Mātes dienai veltīts koncerts «Tu esi manim dārgākā...».
Piedalās vokālais ansamblis «Rotiņa», Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ansamblis. Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
16. maijā pulksten 18 – veselības veicināšanas pasākums Jelgavas pilsētā – lekcija
par ādas vēža profilaksi. Dalība – bez maksas (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33).
16. maijā pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» sezonas noslēguma
pasākums – tikšanās ar Latvijas nacionālās aviokompānijas «airBaltic» vecākajiem
stjuartiem Marlēnu Zaneribu un Viktoru Veidi. Dalība – bez maksas (kafejnīcā «Silva»
Driksas ielā 9).
16. maijā pulksten 20 – izrāde «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu» (pēc A.Čehova
«Ķiršu dārza» motīviem). Izrādi iestudējis Tartu Universitātes Studentu teātra režisors
Kalevs Kudu. Biļešu cena – € 4 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
18. maijā – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
19. maijā pulksten 18 un 20. maijā pulksten 17 – BJDK «Vēja zirdziņš» jubilejas
koncerts ««Vēja zirdziņam» jau 25». I daļā – deju izrāde «Vēja zirgi sauli veda» (režisore – D.Micāne-Zālīte, horeogrāfs – J.Purviņš); II daļā – horeogrāfisks piedzīvojums
«Kā noķert Vēja zirdziņu?» (režisore – L.Truksne). Kolektīva mākslinieciskā vadītāja –
A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2,50 – 4,50 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2017. gada 11. maijs

pulksten 19 līdz 1 laika ratu
varēs iegriezt pretējā virzienā,
izstādēs, fotogrāfijās, filmās
un radošās nodarbēs izzinot
pilsētas vēstures notikumus.
Muzeju nakts pasākumi būs
bez maksas.

Muzeju nakts šoreiz veltīta Eduarda
Veidenbauma dzejas rindām «Laiks ātrāki
steidzas kā vagona rats», tādēļ pilsētas
muzeji gatavojuši pasākumu programmu,
kas rosinās domāt par laiku. Tā Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs, atklājot pasākumu ar ansambļa
«Vīzija» priekšnesumu, pulksten 20 un 23
demonstrēs dokumentālo filmu par laiku
un kino «To atceras tikai vilcieni», bet
pulksten 21 aicinās piedalīties erudīcijas
spēlē «Rit laika rats». Papildināt kultūras
vēstures zināšanas varēs, apskatot izstādes «Edvīns Kalnenieks. Pusgadsimts Jelgavas teātrī», «Arvīda un Margas Spertālu
laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai
100» un muzeja «Mir» vēdekļu izstādi.
Muzeju naktī atvēlēt laiku ne tikai
vēstures izziņai, bet arī dziesmām, dejām, radošām nodarbēm, teātrim un
mākslai jelgavniekus aicina Jelgavas pils.
Visa vakara garumā pils gaitenī varēs
skatīt dokumentālo filmu «Jelgavas pils
– laikmeta spogulis», vēlāk pārbaudot
zināšanas virtuālā spēlē par Jelgavas
pili. Savukārt Sudraba zālē dalībniekus
izglītos, ceļojot no pagātnes notikumiem
līdz mūsdienām. Pils pagalmā no pulksten
19 līdz 22 interesenti varēs iepazīt universitātes korporāciju tradīcijas, bet deju
laiks LLU aulā būs no pulksten 20 līdz
22, kad jauniešu deju kolektīvs «Skalbe»

Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas
filiālē šonedēļ
tiek iekārtota
jauna ekspozīcija
– «Mazā metāla
sirds». Tā iepazīstinās ar mazbānīša vēsturi Latvijā
un tieši Muzeju
naktī pirmo reizi
būs apskatāma
plašākai publikai. Ekspozīcija
tapusi Rīgā un
šonedēļ tiek
pārvietota uz
Jelgavu.
Foto: Māris
Grīnbergs
rādīs priekšnesumu «Man liekas, ka lidot
protu». Vītņu kāpnēs risināsies LLU vīru
kora «Ozols», senioru vokālā ansambļa
«Vīzija» un sieviešu kora «Liepa» koncerts. Laiku mākslai varēs veltīt arī aulas
foajē, kur skatāma Ilzes Laizānes gleznu
izstāde «Apburtais mežs», un Jelgavas pils
muzejā, kur būs fotoizstāde «Jelgavas pils
atjaunošana 1957. – 1965. gadā».
Savukārt laiku teātrim jelgavnieki
aicināti atvēlēt Jāņa Čakstes bulvārī
5a, kur no pulksten 22 līdz 24 Jelgavas
Studentu teātrī rādīs jumta vīziju «Divi
maija vakari 2017», kas veltīta pirmajam
Starptautiskajam universitāšu teātru
festivālam Jelgavā.
Arī šogad Muzeju naktī ciemiņus gaidīs Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas filiāle, ekspozīcijā «Mazā metāla
sirds» iepazīstinot ar mazbānīša vēsturi
Latvijā. Šī ir jauna ekspozīcija, ko atklās
tikai dažas dienas pirms Muzeju nakts.
Muzeja telpās būs iespēja skatīt arī 1987.
gada videofilmu «… bet vilciens brauc»
un filmas tapšanas aizkadra notikumus
Jelgavas depo. Pulksten 19, 20 un 21
muzejā izskanēs akordeonistes Maritas
Karpas muzikālais priekšnesums, savukārt pulksten 21.30 notiks pieslēgšanās
Dzelzceļa muzejam Rīgā, kur tiks demonstrēta filmas «Tvaika vilnis» pirmizrāde.
Ceļot laikā un iejusties 20. gadsimta
Jelgavā pasākuma naktī varēs Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī – tur
būs iespēja vērot, kā, laikam ejot, mainījušies Jelgavas pilsētas skati, un ekspozīcijā
izzināt Latvijas Valsts prezidentu dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus, nozīmīgākos
pilsētas vēstures notikumus un Zemgales
tautastērpa rakstus. Savukārt Konferenču zālē apmeklētājus sagaidīs īpaši sagatavota vēstures telpa, kurā bilžu stāstā par
Svētās Trīsvienības baznīcu varēs apskatīt
tās vēsturi no pirmsākumiem līdz 1944.
gadam, kad to nopostīja, un uzzināt, kā
pēc vairāk nekā pusgadsimta atdzimis
baznīcas tornis. Jāpiebilst, ka skatu laukumā no 37 metru augstuma būs iespēja
vērot arī mūsdienu naksnīgo Jelgavu.
Laika ratu Muzeju naktī iegriezīs arī
Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pasākumā
apmeklētājus iepazīstinās ar grāmatu
izstādi par mūzikas vēsturi, savukārt

fonā varēs ieklausīties Karlīnes Ivānes
vijoles spēlē. Turpinot muzikālo tēmu,
notiks interaktīva darbošanās ar vinila
skaņuplatēm, bet, iestājoties tumšākam
laikam, tam pievienosies ēnu teātris un
ļauties improvizācijām varēs arī skatītāji.
Būs skatāma arī izstāde par grāmatas
vēsturi, pasta un dzelzceļa attīstību, kā
arī īpaša fotokolāža, kurā attēlotas bibliotekāru gaitas no bērnības līdz mūsdienām.
Turpinājumā norisināsies erudīcijas
konkursi «Atrodi katalogā» un «Laika rats
Jelgavā». Bibliotēkas telpās darbosies arī
«Laika mērs», kas interesentiem palīdzēs
sevi izmērīt senajās mērvienībās. Radoši
darboties jelgavniekus aicinās uzreiz vairākas aktivitātes – trīs pilsētas bibliotēku
organizētās darbnīcas, sava pirmā bibliotēkas apmeklējuma stāsta ierakstīšana
diktofonā un Kamišibai teātris lieliem
un maziem.
Pirmo reizi Muzeju naktī piedalīsies
Jelgavas Mākslas skola, kas sarūpējusi atraktīvas nodarbes bērniem un jauniešiem.
Skola, kuras gaiteņus rotās audzēkņu
radītas instalācijas, no pulksten 19 līdz
22 aicina uz mākslinieka Raimonda Līcīša
darbu izstādi un bērnu radošo darbnīcu
«Sajūtu istaba» audzēkņu vizuālo darbu
«Meža alas» un «Teātris» apskati. Savukārt mazos jelgavniekus vakarā sagaidīs
desmit neparasti stāsti, kuri ar skolotājas
Ilzes Emses-Grīnbergas palīdzību tapuši
par animācijas filmām.
Pieaugušo auditoriju šogad uzrunās
māksliniece Valērija Kravale, kura rīkos
psihedēlisko vakaru Zemgales prospektā
9. Septiņās zālēs būs mākslinieces fotogrāfijas, zīmējumi un instalācijas, bet par
muzikālo daļu rūpēsies rokgrupa «Spāre»
un vokāliste Madara Murņikova. «Manā
izstādē laiks apstāsies, jo pati nedzīvoju
pēc pulksteņa un lūgšu vakara gaitā tā
darīt arī citiem,» tā viņa, papildinot, ka
prezentēs provokatīvu mākslu par savām
vērtībām, tostarp brīvības tēmu, rosinot
apmeklētājus uz asām diskusijām un
jaunām emocijām. Izstāde būs atvērta no
pulksten 17 līdz pēdējam apmeklētājam.
Jāpiebilst, ka būs arī vecuma ierobežojums – izstādes apmeklētājiem jābūt
vismaz 16 gadus veciem. Šis pasākums
gan būs par maksu, ieeja – divi eiro.

Atklās vasaras tūrisma sezonu
 Anastasija Miteniece

20. maijā notiks tūrisma vasaras sezonas atklāšanas svētki.
Šogad atklāšanas pasākumā
«Ceļo aktīvi» jelgavnieki aicināti doties radošā ekskursijā,
iepazīt jaunas apskates vietas
un mācīties gatavot veselīgu
maltīti pārgājieniem.
Tūrisma sezonas atklāšana sāksies
pulksten 13 ar radošu ekskursiju – pastaigu pa Raiņa ielu. Pulcēšanās – pie veikala
«Zaļā zeme» Raiņa ielā 35. Ekskursijā
tiks apmeklēts garšvielu veikaliņš un
veikals «Daba», kur varēs redzēt, kā top
veikalā darinātie auskari un rokassprā-

dzes, kā arī pašiem mēģināt izgatavot
piespraudes. Nākamais pieturpunkts
būs sajūtu studija «Aspazija», pēc tam
– ziedu salons «Felikss». Ekskursija noslēgsies pie Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa pulksten 15. Dalība tajā
ir bez maksas, taču iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa pagalmā pulksten 15 apmeklētāji
aicināti iepazīt jaunās tūrisma apskates
vietas apkārtnē un izzināt sagatavotos
piedāvājumus ģimenēm ar bērniem
Jelgavā, kā arī Jelgavas un Ozolnieku
novadā. Jāpiebilst, ka šovasar jelgavniekus īpaši aicinās pavadīt laiku dabā
– doties pārgājienos, laivu braucienos un

izbraucienos ar velosipēdiem. Papildinot
zināšanas par praktisku aktīvo atpūtu,
notiks arī ēdiena gatavošanas meistarklase «Maltīte pārgājiena laikā». Restorāna
«Laivu centrs» šefpavāra Artūra Freiberga vadībā varēs uzzināt interesantas
idejas, kā pagatavot veselīgu un spēcinošu
maltīti pārgājieniem, un nogaršot šefpavāra veikumu. Aktivitātes papildinās
«Savrupmāja Vistas kāja», kurā ikviens
dalībnieks, meklējot pavedienus, varēs
piedalīties izlaušanās spēlē un atminēt
slepeno kodu. Pēc spēles līdz pat pulksten
17 apmeklētājus priecēs Jelgavas popkora
muzikālie priekšnesumi.
Sīkāku informāciju par vasaras tūrisma sezonas atklāšanu var uzzināt
mājaslapā www.visit.jelgava.lv.

