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Sākas darbi Romas ielā

kas 19. maijā no pulksten 11
notiks Uzvaras parkā.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

NVA gaida skolēnu
pieteikumus darbam vasarā
 Anastasija Miteniece

Tuvojoties vasaras
brīvlaikam, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) skolēnus
vecumā no 15 līdz 20
gadiem aicina elektroniski reģistrēties
vasaras nodarbinātības pasākumam. Arī
šovasar jauniešiem
būs iespēja strādāt
valsts līdzfinansētajās darba vietās.
Šobrīd Jelgavā skolēnu darbam vasarā
uzņēmēji piedāvā 94
vakances.
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Romas ielas posmā no
Zemeņu līdz Turaidas ielai sākušies lietusūdens
kanalizācijas un asfaltbetona seguma izbūves
darbi. Līdz 28. maijam
šajā ceļa posmā būs
slēgta satiksme.
Noslēdzoties ūdensvada, kanalizācijas un elektrotīklu komunikāciju izbūvei, pērn izstrādāts
Romas ielas asfaltēšanas projekts,
savukārt šā gada pilsētas budžetā
paredzēti līdzekļi projekta pirmā
posma īstenošanai.

«Kopumā Jelgavā ir vēl aptuveni 165 kilometri ielu, kur
būtu nepieciešams cietais segums.
Dažādiem darbiem pilsētā tiek
piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi, ko papildina pašvaldības
līdzfinansējums, tomēr Romas
ielas sakārtošanā ieguldām tikai
pašvaldības investīcijas. Vērtējot šā
gada iespējas asfaltēt pilsētas ielas,
tika izvēlētas ielas ar augstu satiksmes intensitāti, kuras kalpo arī kā
centrālās ielas daudzām mazākas
nozīmes ielām,» skaidro Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods, kā piemēru minot ne
vien Romas ielu, bet arī Atmodas
ielu posmā no Ganību ielas līdz

pirmsskolas izglītības iestādei «Kāpēcīši», kā arī vairākas ielas RAF
dzīvojamajā masīvā, kuras kalpos
par apvedceļu Loka maģistrāles
rekonstrukcijas laikā. «Daudzās
pilsētas vietās vēl joprojām nav
pabeigta pazemes komunikāciju
izbūve, tādēļ asfaltēt šādas ielas
nebūtu lietderīgi,» uzsver J.Strods.
Rekonstruējamajā Romas ielas
posmā visi pazemes komunikāciju
izbūves darbi ir noslēgušies.
Romas ielu plānots noasfaltēt
līdz pat pilsētas administratīvajai
robežai, kā arī veikt asfaltēšanas
darbus piegulošajā Zemeņu ielā,
tomēr par šo darbu norises termiņiem tiks lemts, vērtējot nākamo

gadu budžeta iespējas.
Šovasar tiks noasfaltēts Romas
ielas posms no Zemeņu līdz Turaidas ielai. Sākotnēji ceļa posmā
izbūvēs lietusūdens kanalizāciju
un caurtekas, pēc tam tiks ieklāts
asfaltbetons, informē pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs. Paredzēts, ka
darbi turpināsies līdz augustam.
Romas ielas posma asfaltēšanas
izmaksas ir ap 300 000 eiro. Kā
norāda J.Strods, iekļaujoties šajā
summā, par iepirkuma uzvarētāju atzīta SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»». Kopā ar pie-  Jana Bahmane
vienotās vērtības nodokli līguma
Jelgavas pils aulā svinīgi atklāta grāmata par Jelgasumma ir 294 099 eiro.

Valsts ģimnāzijai –
sava vēstures grāmata

Trīs jelgavnieki saņēmuši valsts augstākos apbalvojumus
 Ritma Gaidamoviča

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī 3. maijā
pasniedza augstākos valsts apbalvojumus. Atzinības
krustu saņēma Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
direktore Zelma Ozoliņa un LLU asociētais profesors
Jānis Ābele, bet Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (VP ZRP) priekšnieka vietnieks Kriminālpolicijas
biroja priekšnieks Juris Staļģevics – Viestura ordeni.
Par sevišķiem nopelniem valsts
labā Z.Ozoliņai piešķirts IV šķiras
Atzinības krusts, un viņa iecelta
par ordeņa virsnieci. «Ziņu par
to, ka man piešķirts apbalvojums,
uzņēmu ar lielu pārsteigumu un
neticību. Biju ceļā pie meitas ASV,
un dēls mani apsveica ar saņemto
apbalvojumu. Sākumā domāju, ka
tas ir joks, taču par fakta patiesumu pārliecinājos, izlasot informāciju «Latvijas Vēstnesī». Pieļāvu, ka
Latvijā ir vēl kāda Zelma Ozoliņa,
taču visu izšķīra amats – Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas

direktore,» stāsta Z.Ozoliņa, paužot gandarījumu, ka viņas darbs
novērtēts valsts līmenī. «Uzskata,
ka ik pēc septiņiem gadiem jāmaina darbs, taču es tam nepiekrītu.
Domāju, ka cilvēkam jādara tas,
kas patīk un padodas. Ne mirkli
nenožēloju savu izvēli. Novembrī
apritēs 25 gadi, kopš vadu skolu,»
atzīst Z.Ozoliņa.
Par ordeņa virsnieku iecelts un
IV šķiras Atzinības krustu saņēma arī LLU asociētais profesors
J.Ābele. «Šis apbalvojums man
nozīmē ļoti daudz – tā nav atzinība

tikai man, bet visai Ābeļu dzimtai,
kas 20. gadsimta laika griežos
izdzīvojusi visdažādākās peripetijas – taigu, salu, pusbadu. Esam
piedzīvojuši gan labus, gan sliktus
laikus. Neskatoties uz to, ka pēc
atgriešanās no Sibīrijas pirmajā
diktātā latviešu valodā man bija 54
kļūdas, tas man neliedza Latvijas
Lauksaimniecības akadēmiju absolvēt ar sarkano diplomu. Ar smagu darbu dzīvē var sasniegt daudz.
Šis apbalvojums ir pagodinājums
maniem bērniem, mazbērniem
un Dzērbenes vidusskolas 1960.
gada izlaidumam,» vērtē J.Ābele,
norādot: «Tā ir valsts atzinība
par nemitīgu sevis pilnveidošanu
un darbošanos Latvijas valsts un
zemes attīstībai.»
Savukārt IV šķiras Viestura
ordeni saņēma un par ordeņa
virsnieku iecelts VP ZRP priekšnieka vietnieks Kriminālpolicijas
biroja priekšnieks pulkvežleit-

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

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. Nodarbinātības pasākuma noteikumi
paredz, ka skolēns var izrādīt
iniciatīvu un vēl pirms reģistrācijas vienoties ar konkrētu
darba devēju par darba vietu
un laiku. Šajā gadījumā NVA
filiāles darbinieks, sazinoties ar skolēnu, aicinās viņu
saņemt norīkojumu dalībai
pasākumā. Savukārt, ja šāda
vienošanās nav notikusi, sko-

lēns pieteikuma reģistrācijas
secībā saņems informāciju par
iespēju pretendēt uz brīvajām
darba vietām, kā arī par laiku, kad darba devējs izvērtēs
pretendentus. Šādā gadījumā
potenciālajam darbiniekam
būs jādodas uz atlasi, ņemot
līdzi savu CV un personu apliecinošu dokumentu.
Šogad skolēniem pieejamas darba vietas dažādās
nozarēs un profesijās, tomēr
nemainīgi populārākā ir tieši
apkalpošanas nozare – palīgstrādnieki kafejnīcās, veikalos, uzņēmumu ražotnēs un
arī darbinieki birojā. Tāpat
ir vakance darbam muzejā,
biroja vadītāja palīgam un
nama pārvaldnieka palīgam.
NVA gan uzsver, ka reģistrācija pasākumā vēl negarantē
darbu vasarā, jo, lai gan šogad
valsts nodrošina līdzfinansējumu NVA Jelgavas filiālei par
septiņām darba vietām vairāk
nekā pērn, tomēr strādāt gribētāju katru gadu ir vairāk
nekā darba vietu.
Būtiski uzsvērt, ka par
vasaras brīvlaikā strādājošo
bērnu, kurš ir skolēns vecumā
līdz 19 gadiem, vienam no
vecākiem ir tiesības saglabāt
nodokļa atvieglojumu.
Elektroniskā reģistrācija
skolēniem, kuri vēlas strādāt
vasarā, turpināsies līdz 16.
augustam.

nants J.Staļģevics. Kriminālpolicijas biroja priekšnieks uzsver,
ka šis ir apbalvojums viņa komandai. «Es kā vadītājs saņēmu
apbalvojumu, taču tas ir mūsu
komandas nopelns, jo ne jau es
viens izmeklēju un atklāju noziegumus. Ja novērtē mani, tas
nozīmē, ka uzslavēts ir arī manu
kolēģu darbs,» saka J.Staļģevics,
atzīstot, ka jūtas pagodināts un
reizē patīkami pārsteigts. «Tas
apliecina, ka 23 gadu laikā, kopš
strādāju iekšlietu struktūrās,
kaut kas ir paveikts, tas ir pamanīts un novērtēts. Šis apbalvojums ir labs stimuls strādāt tālāk,
lai noturētu latiņu un censtos to
pacelt vēl augstāk,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka 3. maijā ar Triju
Zvaigžņu ordeni apbalvoja 29
personas, ar Viestura ordeni un
ordeņa Goda zīmi – 14 personas,
savukārt ar Atzinības krustu – 38
personas.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

vas Valsts ģimnāzijas vēsturi «Mēs no Jelgavas Valsts
ģimnāzijas». 288 lappuses biezā grāmata apkopo
fotogrāfijas no 93 skolas izlaidumiem, kuros ģimnāziju absolvējuši vairāk nekā septiņi tūkstoši skolēnu,
kā arī 22 vēstures stāstus par skolu. Grāmatas, kas
ir veltījums skolai 95. jubilejā, galvenās veidotājas ir
Valsts ģimnāzijas muzeja speciāliste Laima Ozoliņa
un bijusī muzeja speciāliste Dzintra Meijere, kuras
par ieguldīto darbu saņēma arī Jelgavas pilsētas
domes Pateicības rakstu.
Turpinājums 3.lpp.

Foto: Ivars Veiliņš

Valsts ģimnāzijas vēsturei veltītā grāmata sāka tapt jau bijušās skolas
direktores Ināras Daščinskas (no labās) vadībā – viņa atzīst, ka skola
jau sen to bija pelnījusi. Savukārt ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece uzsver, ka grāmata būs labs skolas reprezentācijas materiāls.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Brīvības svētkos – vienoti pilsētā
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 28. gadadienu, ar plašu pasākumu programmu Jelgavā aizvadīti Brīvības svētki, kas šoreiz jelgavniekus pulcēja kopumā
astoņās pilsētas vietās, aicinot uz Baltā galdauta svētkiem, Brīvības stafeti, Starptautisko grafiti mākslas festivālu, brīvdabas koncertu un citiem svētku notikumiem. Taču vēl ilgi šo
svētku un mūsu valsts simtgades liecinieks būs 4. maijā atklātais vides objekts «Laika rats 100», kas ir simbolisks veltījums mūsu valsts veidotājiem un tās attīstības turpinātājiem.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos Selga Laizāne skvērā starp Jāņa
Asara un Lielo ielu svinīgi atklāja vides objektu «Laika rats 100», kas simboliski
iezīmē katru mūsu valsts pastāvēšanas gadu. «Lai šis vides objekts mums visiem
ir cienījams un mīļš,» vēlēja A.Rāviņš. Objekta autors tēlnieks Kārlis Īle (no kreisās)
norādīja, ka «Laika rats 100» ir veltījums cilvēkiem, kuri dibinājuši mūsu valsti,
attīstījuši to un turpina to pilnveidot – tas ir veltījums mums Latvijas simtgadē un
attēlo skatījumu uz valsts simtgadi jelgavnieku acīm. Jaunā vides objekta atklāšanā
piedalījās daudz jelgavnieku, kuri ar interesi izzināja vides objektā iegravētos vēstures faktus. «Esmu priecīga, ka tagad, iebraucot pilsētā, ir kur piesiet aci. Agrāk
cilvēki šeit staidzināja suņus, bet tagad vieta ir sakopta. Domāju, ka ar laiku šeit
varētu izvietot vairāk soliņu, bet kopumā esmu gandarīta, ka Jelgavā būs jauna
pulcēšanās vieta,» vērtē jelgavniece Ruta Liepa.
Jau trešo
gadu dažādu paaudžu
jelgavniekus
pilsētas bibliotēkas pagalmā pulcēja Baltā gald
auta svētki,
kuros varēja
gan izbaudīt
koncertu, mākslas un
vēstures izstādes, gan
arī pacienāties ar bibliotēkas kaimiņu – Amatu
vidusskolas audzēkņu
– sarūpēto cienastu.
«Augstu vērtējam Baltā
galdauta svētku ideju
valsts mērogā un priecājamies, ka mums ir tik laba bibliotēka ar izpalīdzīgām bibliotekārēm
– ikreiz, atnākot uz šejieni, jūtamies kā mājās. Priecē, ka svētki pulcē
tik daudz cilvēku – atminamies, ka pirmajā gadā interesentu bija
krietni mazāk,» atklāj bibliotēkas pastāvīgās lasītājas Monika, Lilita
un Dzidra. Savu redzējumu par Baltā galdauta svētkiem mākslas
valodā pauda mākslinieks Raitis Junkers, savas tābrīža sajūtas
raksturojot caur krāsām. «Gleznas centrā attēloju balto galdautu
un galda klājējas, kas ir šo svētku simbols, bet svētku dalībniekus
uzgleznoju medaļas centrā, jo šodien bibliotēkā apskatāma manas
studijas audzēkņu medaļu izstāde, – vēlos gleznā savienot visus
notikumus,» tā R.Junkers.

Daudzveidīgo svētku pasākumu dalībniekus vienuviet pulcēja
koncerts Hercoga Jēkaba laukumā, kur uzstājās gan pašmāju
dziedātāji, dejotāji un solisti, gan arī viesmākslinieki, sniedzot
iespēju izbaudīt tautā iemīļotas dziesmas un dejas.

Skvērā pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, godinot 30. gadadienu, kopš netālu no Jelgavas stacijas atrasts 1932.
gadā atklātā tēlnieka Kārļa Jansona veidotā pieminekļa Jelgavas
atbrīvotājiem «Lāčplēsis un Melnais bruņinieks» fragments, notika
pasākums «Lāčplēsis – brīvības simbols», kurā klātesošie varēja izzināt šī pieminekļa sarežģīto likteni. «Pieminekļa fragments muzeja
krājumā tika iekļauts 1988. gada maijā – tādējādi valsts uzņēmās
aizsardzību pār to, taču jau pēc dažiem gadiem nelabvēļi to aplēja
ar melnu krāsu, noliedzot šo mūsu tautas simbolu. Daudzi bija
satraukti, ka krūšutēls ir bez galvas, bet katras tautas galva ir tās
inteliģence. Lāčplēsis toreiz daudzus saviļņoja, un šobrīd mums ir
svarīgi nepazaudēt šo vēsturisko atmiņu un sirds degsmi,» sacīja
Jelgavas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis.
Zīmīgi, ka Brīvības svētkos Jelgavas muzeja krājumu papildināja
jaunieguvums – jelgavnieces Annas Zālītes dāvinātā fotogrāfija,
kas pie šī krūšutēla uzņemta 1988. gada vasarā.

Vēstures interesenti apmeklēja Jelgavas 4. vidusskolas skolēnu dokumentālās
filmas «Jelgavas Brīvības
bulvāra stāsts», kas tapusi
projekta «Brīvības ielu stāsti»
gaitā, pirmizrādi. Kinolentē
apkopoti fakti par Brīvības
bulvāri, ko jaunieši atrada
laikrakstos, vēsturiski kadri, kā arī bulvāra iedzīvotāju atmiņu stāsti.
Kāda Brīvības bulvāra iedzīvotāja atminējās, ka 1950. gados pilsēta
divas reizes piedzīvoja vērienīgus plūdus, kuru laikā Brīvības bulvāris
pilnībā bijis zem ūdens – uz veikalu jelgavnieki devās ar laivu, bet vīri
ķeselēs ķēra zivis, jo bijis vimbu nārsta laiks. Tāpat filmā iekļauti kadri
no 1937. gadā Jelgavā notikušajiem Pļaujas svētkiem un vēsturiska
informācija par ēkām, kas atrodas bulvāra apkārtnē, piemēram, par
Jelgavas pilsētas slimnīcu, bijušo Pārlielupes cietumu, pirmsskolas
izglītības iestādi «Rotaļa», par vērienīgo mašīnu un traktoru staciju, kas bija netālu no slimnīcas. Jau zināms, ka izveidotā filma tiks
dāvināta pilsētas skolām.

Brīvības svētkos Jelgavā atgriezās grafiti mākslas festivāla tradīcija, pulcējot deviņus māksliniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Francijas. Viņi dienas gaitā uz betona sienas Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā kopīgi radīja 60 metru garu mākslas darbu.
Katrs mākslinieks atklāja savu brīvības stāstu – kādam tas saistās ar Latvijas putnu cielavu, kādam – ar bērna neierobežoto fantāziju,
sēņošanu, spēka zīmēm un citiem simboliem. Par labāko festivāla darbu žūrija atzina lietuviešu grafiti mākslinieka Artura Širiņa darbu
«Valodas spēks». «Man ir liels prieks, ka Jelgavā tiek atjaunota un popularizēta grafiti tradīcija. Ielu mākslai raksturīgs tas, ka mākslinieks
lielākoties strādā individuāli, savā nodabā, bet šodien bija sen nepiedzīvota sajūta – grafiti mākslinieki strādāja kopā, un zuda robežas,»
atklāj A.Širinis. Darbus klātienē novērtēja ne vien žūrija, bet arī skatītāji. «Mēs vakaros šeit bieži pastaigājamies, un patīkami, ka tagad 4. maija rītā jelgavnieki tradicionāli pulcējās pie Latvijas pirmā
mūs priecēs šī skaistā siena. Jau esam nolēmušas, ka rīt nāksim pie tās nofotografēties, jo šodien te ir daudz cilvēku. Mūsu rajonā pa- Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. «Ziedu nolikšana
sākumi nenotiek bieži, tādēļ ir īpašs prieks, ka nu šeit valda rosība,» festivālā atklāja jelgavnieces Larisa un Gaļina.
pie Jāņa Čakstes pieminekļa 4. maijā un citi atceres un svētku
pasākumi ir mūsu tradīcija – tādējādi mēs veicinām patriotismu
un cenšamies to uzturēt arī mūsu ģimenēs. Patriotisms šobrīd,
Lielajā ielā satikās aktīvākie pilsētas skolēni un citi interesenti, kas savu
mūsuprāt, arvien pieaug – Lāčplēša dienas Lāpu gājienā piedalās
sportisko garu apliecināja, startējot Brīvības stafetē, – tā šogad aizstāja
daudz jauniešu, tāpat jauni cilvēki veido svecīšu kompozīcijas
tradicionālās Maija stafetes, kurām starts jau ilgus gadus tiek dots
Hercoga Jēkaba laukumā 18. novembrī. Mēs vēlētos, lai jaunā
1. maijā. Līdztekus skolēnu skrējieniem, kuros visvairāk godalgoto vietu
paaudze vairāk piedalītos arī represēto piemiņas pasākumos un
izcīnīja Jelgavas Valsts ģimnāzija, stafetē startēja arī vispārējā grupa, bet
dzirdētu cilvēku atmiņas, jo neviens skolotājs šo vēsturi labāk nepēc sacensībām veikt aptuveni pusotru kilometru garo distanci no Hercovarēs izstāstīt,» vērtē biedrības «Daugavas vanagi» biedres Biruta
ga Jēkaba laukuma līdz Svētās Annas baznīcai bez laika kontroles varēja
Stone, Sandra Feldmane un Daina Balode, kuras kopā ar citiem
ikviens. 11 gadus vecais jelgavnieks Emīls Vegmanis skrējēju vidū izcēlās
piedalījās Brīvības svētku pasākumos mūsu pilsētā.
ar to, ka distanci veica ar skrituļslidām. Emīls atzīst, ka pavasarī, vasarā un
rudenī skrituļslidošana ir viņa mīļākais pārvietošanās veids.
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Ivars Veiliņš
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Atputekļo grants seguma ielas
 Anastasija Miteniece

Šonedēļ pilsētā sāk atputekļot grants seguma
ielas, kurās ikdienā ir
augsta satiksmes intensitāte. Līdz jūnijam
plānots atputekļot aptuveni 15 kilometrus
grants seguma ielu.
«Blīvāk apdzīvotās vietās un
ielās, kur ir augsta satiksmes intensitāte, pirms vasaras sezonas
veicam ikgadējos atputekļošanas
darbus,» stāsta iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas
inženieris Edgars Rubenis. Viņš
norāda, ka sākotnēji ielu nogreiderē, bet vēlāk nokaisa ar īpašu vielu
maisījumu, kas mazina putēšanu.
Darbi tiek veikti ar kaisītāju, kas
ziemas periodā tiek izmantots ielu
pretslīdes materiāla kaisīšanai.
«Atputekļojošā viela iedarbojas
aptuveni 24 stundas pēc kaisīšanas

TIRDZNIECĪBAS UN
IZKLAIDES CENTRS

– segums absorbē mitrumu, un jau
nākamajā dienā ceļš neput,» stāsta
E.Rubenis, papildinot, ka vielas
iedarbība saglabājas aptuveni
divus mēnešus. Ceļa posmos, kur
ir augsta satiksmes intensitāte,
nepieciešamības gadījumā vasaras
periodā atputekļošana tiks veikta
atkārtoti.
Atputekļošanas darbi sākās
Atmodas ielas posmā no Meiju ceļa
līdz Ganību ielai, savukārt turpinās Vīgriežu ielā, Vecā ceļa posmā
no Lielupes pļavas līdz Kalnciema
ceļam un no Pērnavas līdz Institūta ielai. Tāpat šonedēļ darbi plānoti
Parka ielā no Garozas līdz Alkšņu
ielai, kā arī Bērzu ceļā no Vecā
ceļa līdz Pērnavas ielai. Turpmāk
atputekļošana paredzēta arī 2. un
3. līnijā, Birzes, Augstkalnes ielā,
Miezītes ceļa posmā no Dobeles
šosejas līdz Bāra ceļam, Salnas ielā  Kristīne Langenfelde
un Strautu ceļā, kā arī Emīla Dārziņa ielā. Satiksmes ierobežojumi
«Lai veiksmīgi turdarbu laikā pilsētā nav paredzēti.
pinātu attīstīt jaunā

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Krasta ielā 9,
Jelgavā, nomas tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas
izvietošanai) izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību
izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 25.05.2018. plkst.12.30.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005508.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 16. jūnijā plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0900 002 0898
Raiņa ielā 38A, Jelgavā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0900 002
0670, platība 178 m2) un uz tā esošas būves (kadastra apzīmējums 0900 002 089 8001,
garāžu ēka ar diviem boksiem, platība 36,2 m2) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 4400 euro, izsoles solis – 200 euro, nodrošinājums – 440
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2018. gada 12. 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.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai portālā
www.jelgava.lv.

Jelgavas dome paziņo
Jelgavas pilsētas dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.6/8
«Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Miera ielā 18
un Miera ielā 20, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā,
un darba uzdevuma apstiprināšanu». Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, tālrunis 63005569.
Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojumu var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma
izstrādes dokumentāciju iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
geolatvija.lv, sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas
Jelgavas dome
Dome paziņo
paziņo
Jelgavas pilsētas dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.6/9 «Par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 5. līnijā 2, Jelgavā, lai
izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu». Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte, tālrunis 63005569.
Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojumu var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, vai elektroniski, sūtot pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Ar lēmumu un lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma
izstrādes dokumentāciju iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
geolatvija.lv, sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».
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Īsi
 8. maijā, pieminot Otrā pasaules kara upurus, Jelgavas pilsētas domes vadība nolika ziedus
piecās pilsētas piemiņas vietās –

AUTOOSTA

Turpina attīstīt
Jelgavas tirgu

Jelgavas tirgus un
vienotā satiksmes
termināļa projektu,
kas paredz to izveidi
līdzās dzelzceļa stacijai, svarīgi ir panākt,
lai SIA «Jelgavas tirgus» uzlabo savus
ekonomiskos rādītājus. Pēdējā gada laikā
mums ir izdevies būtiski samazināt tirgus
zaudējumus, kas noteikti ir labs signāls,»
uzsver jaunais Jelgavas tirgus direktors
Andris Vaišļa.

Pagājušajā mēnesī notikušas
izmaiņas SIA «Jelgavas tirgus»
valdē – no valdes priekšsēdētāja
amata atcelts līdzšinējais tirgus
vadītājs Valdis Labanovskis, un
viņa vietā par valdes priekšsēdētāju iecelts tirgus līdzīpašnieces SIA «ERA2K TT» vadītājs
Vladimirs Šalajevs. Savukārt
par tirgus direktoru iecelts
A.Vaišļa, kurš kopš pagājušā
gada vidus bija Jelgavas tirgus
ekonomikas direktors. Izmaiņas jaunais tirgus īpašnieks
skaidro ar līdzšinējās tirgus
vadības nepietiekamu iesaisti
attīstības projekta īstenoša-

nā, taču vienlaikus uzsver
V.Labanovska pieredzi tirgus
darbā, tāpēc viņam uzņēmumā
piedāvāts cits amats. Pagaidām
viņš savu piekrišanu nav devis,
jo slimo.
SIA «ERA2K TT» ir līdzīpašniece un kontrolpaketes turētāja SIA «Jelgavas tirgus»,
bet Jelgavas pašvaldībai uzņēmumā pieder 49 procenti
kapitāldaļu. SIA «ERA2K TT»
par līdzīpašnieci pašvaldības
uzņēmumā kļuva, uzvarot konkursā par iespēju attīstīt jauno
tirgus teritoriju.
Jaunajam investoram optimizējot Jelgavas tirgus darbu,
pagājušajā gadā izdevies samazināt uzņēmuma zaudējumus
vairāk nekā uz pusi – 2016.
gadā uzņēmuma zaudējumi bija
67 531 eiro, bet 2017. gadā – 31
992 eiro.
Vienlaikus ar esošā tirgus
sakārtošanu investors turpina
darbu pie jaunā tirgus attīstības projekta. «Viens no iemesliem, kāpēc projekts iekavējies,
bija izskanējusī informācija par
Rīgas Starptautiskās autoostas
plānoto pārcelšanu ārpus Rīgas
centra. Šādas izmaiņas nākotnē būtiski varētu ietekmēt arī
jaunā satiksmes termināļa darbu mūsu pilsētā – tika pieļauts,
ka Jelgavas satiksmes terminālis varētu kļūt par starpposmu,
ko pasažieri izmantotu, lai no

autobusa pārsēstos vilcienā, ar
kuru nokļūt līdz pašam Rīgas
centram. Tieši tāpēc bija nepieciešams laiks, lai mūsu projektu saskaņotu gan ar Satiksmes
ministriju, gan Autotransporta
direkciju. Tikai aprīlī saņēmām
ministrijas apstiprinājumu,
ka arī šādu izmaiņu gadījumā
plānotais Jelgavas satiksmes
terminālis pilnībā spētu nodrošināt pasažieru un sabiedriskā
transporta plūsmu. Ja šāds scenārijs īstenotos, arī «Pasažieru
vilciens» ir izteicis gatavību būtiski palielināt vilcienu skaitu
no Jelgavas uz Rīgu,» pēdējās
projekta aktualitātes skaidro
SIA «Jelgavas tirgus» valdes
priekšsēdētājs V.Šalajevs.
Satiksmes termināļa un
Jelgavas tirgus projektam, kas
tiek attīstīts Sporta ielā 2B
un Zemgales prospektā 19A,
šobrīd jau pilnībā ir pabeigta
jaunās tirgus teritorijas projektēšana, bet vēl turpinās
satiksmes termināļa, tirdzniecības un izklaides centra
projektēšana. «Siltumapgādes
uzņēmums «Fortum Jelgava» apstiprinājis, ka ir gatavs
šogad uzsākt arī siltumtīklu
izbūvi jaunajam objektam,»
papildina A.Vaišļa.
«Līdz vasaras beigām projekts būs gatavs, lai to iesniegtu
saskaņošanai attiecīgajām institūcijām,» skaidro V.Šalajevs.

Valsts ģimnāzijai – sava vēstures grāmata
No 1.lpp.

«Dzīvojot pilī, esam izlaiduši
salidojumu – gaidīsim skolas
simtgadi, bet šoreiz vēlamies
atskatīties vēsturē,» atklājot
grāmatu, sacīja Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktore Inese
Bandeniece. Viņa norādīja, ka
skolas ēka ir piedzīvojusi kara
šausmas, plūdu postu, nosaukumu maiņu un šobrīd sagaidījusi
lielas pārmaiņas. «Skola tiek atjaunota, respektējot vēsturiskās
vērtības. Lai arī cik labi mums
klātos pilī, mēs ļoti gaidām
2019. gadu, kad atkal būsim
savās mājās. Jelgavas Valsts
ģimnāzija savu gaisotni un tradīcijas ir saglabājusi cauri gadu
desmitiem, un mūsu uzdevums
šodien ir veidot nākamo vēsturi,» tā I.Bandeniece, papildinot,
ka grāmata būs skolas prezentācijas materiāls un drīzumā to
elektroniskā formātā plānots
ievietot arī skolas mājaslapā.
Līdzās izlaidumu fotogrāfijām
un atmiņu stāstiem grāmatā
var izzināt skolas pastāvēšanas desmitgažu zīmīgākos
notikumus.
«Daudz kas palika neizdarīts, jo nepārtraukti kaut kas
mainās – kad grāmata jau
bija nodota drukai, parādījās
arvien jauni materiāli. Pamats
grāmatai ir ielikts – tagad to

var papildināt,» atklāj L.Ozoliņa. Viņa stāsta, ka kopā ar
Dz.Meijeri grāmatas materiālu
apkopošanai veltījusi 30 gadus, bet šīs idejas aizsācējas ir
Valsts ģimnāzijas 1926. gada
absolventes Vēra Putna un Zelma Skusta – viņu darbu vēlāk
turpināja Vera Krieķe «1960.
gadā šajā skolā sāku mācīties 1. klasē, bet kopš 1985.
gada Valsts ģimnāzija ir mana
darbavieta. Man ar šo skolu
saistās daudz skaistu atmiņu,
un dažkārt pietrūkst to skolotāju, ar kuriem kopā strādājām
agrāk,» saka Jelgavas Valsts
ģimnāzijas muzeja speciāliste.
Tāpat viņa stāsta, ka atmiņās
un materiālos dalījās daudz
absolventu un citu jelgavnieku,
lielu atbalstu sniedza Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, kurā arī
strādā skolas absolventi. «Strādājot pie šīs grāmatas, man
bija daudz jaunu atklāsmju,
piemēram, uzzināju jaunas
programmas, ar kurām strādā,
veidojot grāmatas, uzzināju, ka
katra bilde ir īpaši jāapstrādā.
Vēlos pateikties dizainerei Liegai Krūklītei, kura veidoja grāmatas lappušu noformējumu,»
tā L.Ozoliņa. «Ir šie maģiskie
vārdi: mēs nākam no vienas
skolas! Piedzīvoju kolosālus

brīžus, kad cilvēki atvērās un
dalījās savās atmiņās.»
«Mūsu Valsts ģimnāzija ir
Latvijas izglītības lepnums – tā
ir izglītības iestāde, kurā vēlas
mācīties daudz jauniešu. Skolu
raksturo augsta darba kultūra
un paškritika. Vēlu jums vienmēr atcerēties, ka nākat no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, un lepoties ar to,» uzrunājot skolas
esošos un bijušos pedagogus,
skolēnus un absolventus, sacīja
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza. Bet bijusī Jelgavas Valsts ģimnāzijas
direktore Ināra Daščinska
uzsvēra, ka skola jau sen bija
pelnījusi savu grāmatu. «Valsts
ģimnāzija iegūs jaunas telpas,
bet tā stāv uz tās pašas zemītes
un būs tā pati mūsu skola – ar
savu dvēseli,» tā I.Daščinska.
Grāmatas atklāšanas svētkos tā tika pasniegta Jelgavas
Valsts ģimnāzijas ilggadējiem
pedagogiem, skolas sadarbības
partneriem, Jelgavas pilsētas
domei, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejam,
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centram, Jelgavas
pilsētas bibliotēkai, citu pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkām un citiem, lai Jelgavas
Valsts ģimnāzijas vēsturi būtu
iespējams izzināt ikvienam.

pie Lāčplēša pieminekļa Stacijas
parkā, pie pieminekļa Rūpniecības
un Tērvetes ielas krustojumā, pie
pieminekļa Zanderu un Miera kapsētā, kā arī pie Fašisma terora upuru
pieminekļa RAF dzīvojamajā masīvā.
1945. gada 8. maijā beidzās asiņainākais karš pasaules vēsturē. Tas nesa
postu un iznīcību miljoniem cilvēku
un pārvērta gruvešos neskaitāmas
pilsētas un ciemus. 8. maijā tiek
pieminēti visi Otrā pasaules kara
upuri – Latvija tajā zaudēja gandrīz
trešo daļu savu pilsoņu.
 Pagājušajā nedēļā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā ieslēgta strūklaka «Trīsvienība», kā arī viena no strūklakām
«Ūdenskritumi» J.Čakstes bulvārī.
Pārējās strūklakas sāka darboties
šonedēļ. Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska informē, ka, pirms
tam veicot strūklaku motortelpu
skalošanu un sūkņu sagatavošanu
darbam, šobrīd jau ieslēgta arī strūkl
aka «Jelgavas students» J.Čakstes
bulvāra un Driksas ielas krustojumā, otra strūklaka «Ūdenskritumi»
J.Čakstes bulvārī, kā arī brīvkrāni, kas
atrodas J.Čakstes bulvārī, Lielās ielas
un K.Barona ielas krustojumā.
 Paplašināts Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Higiēnas centra
pakalpojumu saņēmēju loks –
tagad izmantot dušu, mazgāt
un žāvēt veļu par nelielu maksu
var arī personas, kurām Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde piešķīrusi
maznodrošinātā statusu. Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece
Jeļena Laškova skaidro, ka līdz šim
Higiēnas centra pakalpojumi bija
pieejami tikai personām, kuras
atzītas par trūcīgām, taču tagad
centra pakalpojumus var saņemt
arī maznodrošinātie. Tas attiecas
gan uz Higiēnas centru, kas atrodas
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9 (ieeja no
pagalma), gan Higiēnas punktu, kas
atrodas dienas centrā «Atbalsts»
Stacijas ielā 13. Dušas pakalpojums
līdz 30 minūtēm Higiēnas centrā
vienai personai maksā 1 eiro, veļas
mazgāšana līdz pieciem kilogramiem – 1,50 eiro, veļas žāvēšana
līdz pieciem kilogramiem – 0,60 eiro.
Higiēnas punktā dušas pakalpojums
līdz 30 minūtēm pieejams par 0,70
eiro, veļas mazgāšana līdz pieciem
kilogramiem – par 1 eiro. Veļas žāvēšana tur nav iespējama. Higiēnas
centra un Higiēnas punkta darba
laiks: pirmdienās no pulksten 8 līdz
12 un no 13 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8
līdz 12 un no 13 līdz 16, piektdienās
no pulksten 8 līdz 12.
 20. maijā pulksten 13 notiks
kārtējais klubiņa «Sendienas»
biedru saiets kultūras namā
«Rota». Kā informē klubiņa valde, šoreiz tikšanās tēma ir «Raibā
vasariņa».
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
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Nofilmēti pirmie «Jelgava 94» kadri
Producēšanas kompānija «Jura Podnieka studija», cenšoties noķert autentiskus kadrus, mūsu pilsētā piecas
dienas filmēja epizodes spēlfilmai «Jelgava 94», kas top
pēc jelgavnieka Jāņa Joņeva populārā romāna ar tādu
pašu nosaukumu motīviem. Tas būs ironisks un humoristisks pieaugšanas stāsts par identitātes meklējumiem 90.
gados Jelgavā, un plānots, ka filma pirmizrādi piedzīvos
2019. gada pavasarī. Jelgavā piecās dienās galvenokārt
nofilmētas ainas pilsētvidē – pagalmā starp Akadēmijas
ielas 28b, Pasta ielas 53 un Sudrabu Edžus ielas 7/9 mājām un kāpņu telpās, zem Lielupes tilta, Pils salā un LLU
Tehniskajā fakultātē, kas bija izraudzīta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas, kurā šobrīd norit rekonstrukcija, vietā ainu
filmēšanai skolas gaiteņos. Plānots, ka mūsu pilsētā
filmēšanas komanda atgriezīsies mēneša beigās, bet
šobrīd producēšanas kompānijas «Jura Podnieka
studija» komanda aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri
filmas tapšanā var palīdzēt ar rekvizītiem – piedāvāt
90. gadu džinsa un ādas jakas, T kreklus ar dažādu
metāla grupu nosaukumiem. Jelgavnieki, kuri šādi
var palīdzēt, aicināti sazināties ar filmēšanas grupu
pa e-pastu as78@inbox.lv. Jāpiebilst, ka «Jelgava 94»
ne tikai tiek filmēta mūsu pilsētā – jelgavniekiem arī
uzticētas dažādas lomas tajā. «Jelgavas Vēstnesis»
lasītājiem piedāvā nelielu ieskatu filmas uzņemšanas
procesā.
Filmēšanas komanda jelgavniekiem saka paldies par to, ka bija saprotoši un neizrādīja pretenzijas par trokšņošanu arī vēlās vakara stundās. Tā pirms pusnakts aiz Jelgavas pilsētas bibliotēkas tika filmēts kadrs, kad
galvenais varonis Jānis satiek vīru, vārdā Velns, kurš Jānim mācīja spēlēt elektrisko ģitāru un vēlāk to piedāvāja
nopirkt par 500 latiem. Lai iekļautos jaunajā draugu kompānijā, Jānis domāja, ka ir jāspēlē grupā. Viņam mamma bija nopirkusi akustisko ģitāru, taču puisis uz tās mācēja nospēlēt tikai vienu meldiņu. Filmēšanas vietu
administratore Ingrīda Nagle uzteic jelgavnieku atsaucību. «99,9 procenti uzrunāto blakus māju iedzīvotāju
man atvēra durvis un pauda prieku, ka tieši viņu pagalmā un kāpņu telpā tiek filmēts. Kāda kundze atklāja,
ka bibliotēkā rindā gaidījusi, lai varētu izlasīt grāmatu «Jelgava 94», un ar lielu sajūsmu uzņēma ziņu, ka tieši
viņas kāpņu telpā to filmēs,» stāsta I.Nagle, piebilstot, ka iedzīvotāji arī atsaukušies paziņojumam savus auto
novietot citur, lai tos varētu aizstāt ar «kadra» mašīnām.

Epizodē Sudrabu Edžus ielas nama pagalmā pie garāžām galvenā varoņa
Jāņa, kuru filmā atveido rīdzinieks Bruno Bitenieks, vecāki nevar iedarbināt savu žigulīti. Starp citu – dzeltenais auto pieder jelgavniekam Modrim Ziemelim, kurš savulaik ar to arī īstenībā vizinājis romāna «Jelgava
94» autoru Jāni Joņevu, bet tagad cītīgi seko līdzi filmēšanas procesam.
«Priekšvēsture pavisam interesanta – mūsu mazdēls Uģis, kuru Jānis
romānā nodēvējis par Jurģi, ir Jāņa Joņeva skolas un arī sola biedrs. Abi
puikas un arī es ar kundzi dzīvojām vienā mājā, un ne reizi vien rakstnieku
esmu vizinājis ar savu auto,» stāsta M.Ziemelis, piebilstot, ka filmā auto
nonācis nejauši. «Vienu dienu krāmējos garāžā, un garām gāja četri puiši,
izrādot lielu interesi par manu VAZ-2101. Izrādās, filmai vajagot, un tad
sapratu, ka runa ir par «Jelgava 94»,» stāsta jelgavnieks.

Zem Lielupes tilta, spītējot vējam,
galvenais varonis Jānis (Bruno
Bitenieks) kopā ar jaunajiem draugiem Zombi (Endijs Žuks) un Nāvi
(Aleksis Tauriņš) iepazina «īsto dzīvi», un tas tika iemūžināts gan no
krasta, gan laivas Lielupē. Viens
no varoņiem arī bradāja pa stindzinošo ūdeni. Filmas izpildproducente Inga Jerzjukova mierina,
ka nepilngadīgie jaunieši īstenībā
nesmēķē – filmēšanai tiek izmantotas speciālās filmu cigaretes.

Vienu dienu ierastais gājiens no pilsētas bibliotēkas
galveno varoni Jāni saveda kopā ar Zombi un Nāvi,
kas no pareizā puikas centās izspiest naudu. Tieši šajā
Akadēmijas ielas mājas pagalmā sākās viņu draudzība. «Ierasto vidi visapkārt centāmies pietuvināt
tai, kāda tā varētu izskatīties 1994. gadā. Gar māju
izvietojām «kadra» mašīnas, bet uz veļas žāvētāja,
kas patiesi ir autentisks, drēbes. Jāteic gan, ka pirms
filmēšanas šeit jau bija izžautas kādas jelgavnieces
drēbes, pat spriedām, ka tās labi iederētos, taču īpašniece, redzot, ka sākam darboties ap veļas žāvētāju,
žigli atnāca un tās novāca,» stāsta producentes asistente Ildze Felsberga.

Galvenā bāze, kur atradās filmas garderobe, notika aktieru
ģērbšana un grimēšana, šīs piecas dienas bija ierīkota SIA
«Jelgavas ūdens» zālē. Savam iznācienam šeit tika sapucēts
arī jelgavnieks Mikus Svikulis (centrā), kuram filmā uzticēta
jauniešu grupas dalībnieka Dīdžeja loma, un viņa skolasbiedrs Matīss Ozols (no kreisās). Abi piedalījās epizodes
filmēšanā Pils salā, kur 1994. gadā bija jauniešu pulcēšanās
vieta Dirstala. «Dīdžejs ir tāds vēsais čalis, un gribas domāt,
ka man izdosies šajā lomā labi iejusties. Vai tā būs – redzēsim
filmā,» spriež Miks, piebilstot, ka viņš šomēnes piedalīsies
arī epizožu filmēšanā bijušā Jāņmuižas tehnikuma telpās,
kur tiks filmēta lielākā daļa ainu no skolas dzīves. Matīss
mācās 12. klasē un plāno stāties aktieros, tāpēc šī būšot
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš neatsverama pieredze un iespēja paplašināt savu redzesloku.

Piecu dienu filmēšanas maratons Jelgavā noslēdzās ar epizodi uz deviņstāvu mājas jumta Dambja ielā. 1994. gadā šīs mājas jumts bija populāra
jauniešu pulcēšanās vieta, no kuras labi varēja vērot Jelgavas panorāmu.
Tur viesojās arī filmas galvenais varonis Jānis. Filmēšanas komanda uz
jumta iemūžināja jauniešu burziņu, inscenējot arī momentu, kad viens
no puišiem met lejā tolaik populāro jojo, izsitot pagalmā stāvošā auto
stiklu. Jāpiebilst, ka filmēšanas komanda mūsu pilsētā atgriezīsies uz
Pilsētas svētkiem, kad paredzēts filmēt jauniešu pulcēšanos viena no
varoņa – Zombja – dzīvoklī. Interesanti, ka filmēšanas komandai izdevies
atrast dzīvokli Mātera ielā, kur īstenībā savulaik ir dzīvojis varonis, kam
romānā dots vārds Zombis.

LLU Tehniskajā fakultātē masu skatos skolas gaiteņos piedalījās arī vairāki Jelgavas skolēni, kuri atveidoja vienaudžus
1994. gadā. Viņu vidū bija arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9.
klases skolnieces Laura Furmanova (centrā), Aija Sjanīte (no
labās) un 4. vidusskolas 10. klases skolniece Marta Kristiāna
Majore (no kreisās). Meitenes stāsta, ka pērn noskatījušās
Jelgavas Jaunā teātra izrādi «Jelgava 94», kas tapusi pēc Jāņa
Joņeva romāna motīviem, un tā viņas mudinājusi atsaukties
aicinājumam pieteikties nu jau filmas masu skatiem. «Gribēju
redzēt filmēšanas aizkulises. Kaut vai piedalos tikai masu
skatos, tā ir interesanta pieredze un iespēja kaut nedaudz
sajust to laiku, ko spilgti atceras mūsu vecāki,» saka Marta
Kristiāna. Laurai filmēšanas laikā mugurā bija mammas 90.
gados vilktā baltā blūze.

SPORTS

Ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs

Debitē pieaugušo
čempionātā

Jelgavas kluba «Milons» pārstāvis Alberts Jurčenko debitējis Eiropas čempionātā brīvajā cīņā
pieaugušajiem. Mūsu
sportists piedzīvoja
zaudējumu pirmajā cīņā, ar 4:6 piekāpjoties cīkstonim no Baltkrievijas,
kurš pērn Eiropas U-23 čempionātā
izcīnīja bronzas medaļu. A.Jurčenko
startēja svara kategorijā līdz 74 kg, un
tajā kopumā bija 18 sportisti. Kā norāda
Alberta treneris Vladimirs Smirnovs,
Alberts bijis visjaunākais – viņam tikai
vasarā apritēs 21 gads. Nākamās sacensības A.Jurčenko būs Eiropas U-23
čempionāts maija beigās.

Pārtrauc zaudējumu sēriju

FK «Jelgava» 6. maijā aizvadīja savu
pirmo mājas spēli Zemgales Olimpiskā
centra stadionā, «SynotTip» futbola
Virslīgas 6. kārtas spēlē tiekoties ar
«Metta/LU». Jelgavnieki nospēlēja
neizšķirti ar 1:1, pārtraucot četru zaudējumu sēriju. FK «Jelgava» labā vārtus
22. minūtē guva Alans Siņeļņikovs, kurš
izpildīja soda sitienu – tas tika piešķirts
par spēli ar roku. Pēc aizvadītām sešām
kārtām Jelgavas komanda turnīra kopvērtējuma tabulā ar izcīnītiem četriem
punktiem ierindojas 6. vietā, «Mettu/
LU» ar diviem punktiem atstājot uzreiz
aiz sevis. Nākamo spēli FK «Jelgava»
aizvadīs 11. maijā pulksten 17, kad
Zemgales Olimpiskā centra stadionā
uzņems Virslīgas pastarīti «Valmiera
Glass/ViA», kas izcīnījusi vienu punktu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Startēs pilsētas futbola
čempionāts

Līdz 12. maijam komandas aicinātas
pieteikties Jelgavas pilsētas 2018. gada
futbola čempionātam 7x7. Pirmās spēles
notiks jau šo svētdien, 13. maijā, pulksten
19 Zemgales Olimpiskā centra mākslīgā
seguma laukumā. Čempionātā var piedalīties spēlētāji no 16 gadu vecuma, nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuri ir pieteikti
Latvijas futbola čempionāta Virslīgā un
1. līgā. Uz katru spēli protokolā jābūt 14
spēlētājiem, taču komandas pieteikumā
čempionātam var būt garāks dalībnieku
saraksts. Čempionāta pieteikums jāsūta
pa e-pastu zemgalesfutbols@inbox.lv.
Papildu informācija – mājaslapā www.
zemgalesfutbols.lv vai zvanot sacensību
galvenajam tiesnesim Vasilijam Botošam
pa tālruni 28334421.

Būs BMX sacensības

12. un 13. maijā Zemgales Olimpiskajā
centrā notiks BMX sacensības, kurās
startēs ap 350 sportistu no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas. 12. maijā pulksten 13 notiks
Latvijas «SMScredit» čempionāta 2.
posms – Jelgavu pārstāvēs apmēram 35
braucēji, no kuriem desmit cīnīsies par
vietu trijniekā. Plānots, ka sacensības ilgs
apmēram līdz pulksten 17.30. Savukārt
13. maijā pulksten 11 startēs Jelgavas
atklātais čempionāts BMX, kā arī tiks
izcīnīts jelgavnieka Gata Jonkusa piemiņas kauss – to iegūs labākais braucējs
15 gadus veco puišu grupā. Par pilsētas
čempiona titulu cīnīsies ap 40 Jelgavas
sportistu. Plānots, ka sacensības notiks
apmēram līdz pulksten 15. Skatītājiem
ieeja – bez maksas.

Pārbauda savu izturības robežu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Katram, kurš piedalās
ultramaratonā, ir sava
motivācija. Ir 20–30 elites
skrējēji, kas ir profesionāļi, un pārējie. Kādam tā ir
iespēja būt dabā, iepazīt
citas valstis. Man tā ir sevis
pārbaudīšana un vēlme uzzināt, uz ko esmu spējīgs,»
saka jelgavnieks Edgars
Bukšs, kurš aprīlī piedalījās
Istras 170 kilometrus garajā
ultramaratonā Horvātijā.
Distancē startēja 401 dalībnieks, bet finišēja 261.
Edgars 170 kilometrus noskrēja 34 stundās un 11 minūtēs, finišējot 151. vietā.
Ar skriešanu E.Bukšs nodarbojas
septīto gadu. Plānojot savu skriešanas
sezonu, viņš izvēlas dažas prioritāras
sacensības, izsverot, cik ilgs laiks
nepieciešams sagatavoties un atgūt
spēkus. Šīs sezonas galvenā izvēle
krita uz Istras ultramaratonu, jo kreisais celis, lai organisms varētu
sacensības notika pavasara sākumā, funkcionēt,» norāda Edgars.
kad vēl nav ļoti karsts, turklāt Horvātijas kalnos viņš jau pirms diviem Garām paskriet nedrīkst
Divas dienas pirms sacensībām
gadiem pieveica 109 kilometrus.
Horvātijā Edgars saslima ar vēdera
Gatavojas Tērvetes Dabas parkā vīrusu – viņam bija augsta temperatūra
G a t a v o t i e s u l t r a m a r a t o n a m un slikta dūša –, tomēr, izvērtējot savu
E.Bukšs sāka janvārī. «Galvenais bija pašsajūtu, viņš nolēma startēt. Dalībpalielināt izturību, tāpēc bieži treni- nieki paši uzņemas par sevi atbildību –
ņus kombinēju, lai redzētu, kā reaģēs skrējējus ne pirms, ne pēc starta mediķi
organisms uz spēku izsīkuma robežas nepārbauda. «Uz dalībnieka numura ir
un kā es piespiedīšu to strādāt,» stās- ārkārtas tālruņa numurs, pa kuru var
ta Edgars. Lai kaut nedaudz uzkrātu izsaukt medicīnisko palīdzību. Bet vēl
pieredzi, skrienot kalnos, viņš trenē- jau svarīgi, kur tu tobrīd atrodies un cik
jās Tērvetes Dabas parkā. «Pilnībā ilgā laikā pie tevis nokļūs mediķi, tāpēc
tādam skrējienam sagatavoties nevar nepieciešamas minimālas izdzīvošanas
– mums nav kalnu, nevar paredzēt prasmes,» uzskata E.Bukšs. Viņš stāsvisus apstākļus, arī organismu nevar ta, ka skrējiena 140. kilometrā kalnos
pieradināt pie negulēšanas. Tāpēc paskrēja garām sievietei, pie kuras bija
pats galvenais ir sagatavoties morāli,» ieradušies mediķi. «Sacensību nolikuatklāj E.Bukšs. Pirms gada viņš skrē- mā ir punkts, ka nedrīkst paskriet gajienā Monblānā izstājās 70. kilometrā. rām citam dalībniekam, ja viņš sēž vai
«Manuprāt, es nobijos – sāku domāt, guļ un pie viņa nav mediķa, – jāpaliek
ka nevarēšu noskriet, un padevos. Šo- un jāsagaida palīdzība,» stāsta Edgars.
gad Horvātijā pie 70. kilometra man
pat prātā neienāca doma, ka nevaru,» Ar septiņiem
norāda sportists. Vēl būtiski ir pazīt kilogramiem uz muguras
Edgars stāsta, ka daudzi izstājās
savu ķermeni. «Skrienot 34 stundas,
iesāpas jebkura ķermeņa vieta, bet es mainīgo laikapstākļu dēļ – gaisa temzinu, ko darīt, ja sāp labais sāns vai peratūra mijās no 3 grādiem kalnos līdz

Jelgavnieks Edgars
Bukšs sevi izaicina
garajās skriešanas
distancēs – aprīļa
sākumā viņš noskrēja
170 kilometrus garu
ultramaratonu Horvātijas kalnos, finišējot
pēc 34 stundām un 11
minūtēm.
Foto: no E.Bukša
personīgā arhīva

dzene» pietrūka spēka, jo sešās dienās
bija četras spēles. Un īsti netikām arī
Jelgavas Bērnu un jaunatgalā ar pretinieču līderi Aleksu Gulbi,
nes sporta skolas meitenes
kura guva 32 punktus un izcīnīja 12
Latvijas Jaunatnes basketbumbas,» stāsta H.Zelčs. Finālā jelbola līgas U-19 čempionātā
gavnieces zaudēja ar 48:87. Jelgavas
izcīnījušas sudraba medaļas.
komandā spēlēja Diāna Dude, Līva Ko«Sezonas sākumā mums bija
koreviča, Loreta Beitāne, Sindija Smiruzdevums iekļūt labāko četnova, Enija Ķīvīte, Anda Landsberga,
riniekā – sudraba medaļas ir
Lāsma Vītola, Ronda Ozoliņa, Katrīna
augstāks panākums, nekā
Kārkle, Diāna Brunava, Ance Ozola
bijām cerējuši,» vērtē koun Undīne Augule. Simboliskajā līgas
mandas treneris Harijs Zelčs.
piecniekā tika iekļautas R.Ozoliņa un
K.Kārkle.
«Pusfinālā mēs ar 68:63 uzvarējām
Šī komanda starp medaļniecēm savā
Daugavpili, bet finālā pret «Rīga/Rī- vecumā ir jau kopš 2012. gada, kad iz-

No 2. līdz 31. maijam
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.

Drošības kompānija SIA «Grifs AG»

(reģ.Nr.40003585832)
Ilgi nedomā, pieņem izaicinājumu, piesakies un
apliecini sevi jaunā atbildīgā amatā –

APSARDZES DARBINIEKS!
Darbs pārtikas veikalos Rīgā.

Darbiniekiem nodrošinām bezmaksas transportu maršrutā
Jelgava–Olaine–Jaunolaine–Ozolnieki–Rīga un atpakaļ.
Tu vari iegūt:
• apmaksātus apsardzes sertifikāta ieguves kursus
(mācības paralēli darba grafikam) + prēmiju par divu
mēnešu laikā iegūtu sertifikātu;
• stabilu darba vietu un savlaicīgu algu katra mēneša
15. datumā (no 2,75 līdz 3,40 eiro/h (bruto));
• nomaksātus visus nodokļus un atvaļinājumu, sociālās
garantijas;
• zinošus un izpalīdzīgus kolēģus;
• elastīgu darba grafiku, dažāda tipa objektus;
• darba tiesiskās attiecības, kas orientētas uz ilgtermiņa
sadarbību.
CV sūtīt pa e-pastu darbs@grifsag.lv,
tālrunis + 371 29602267; mājaslapa www.grifsag.lv.

JELGAVAS MŪZIKAS SKOLA

Profesionālās ievirzes izglītības programmās
2018./2019. mācību gadā uzņemam jaunus audzēkņus
vecumā no 6 līdz 7 gadiem šādās profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
• taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle,
• stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle;
vecumā no 6 līdz 13 gadiem
šādās profesionālās ievirzes programmās:
• taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle,
• stīgu instrumentu spēle – čella spēle, kokles spēle,
ģitāras spēle,
• pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons,
klarnete, trompete, mežrags,
• sitaminstrumentu spēle,
• kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – no 2. maija katru darba dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Lapskalna ielā 2, pa tālruni 63020203, 63022173 vai
e-pastu intaslaveika@inbox.lv.

24 grādiem dienā, turklāt kalnos bija
arī ledains vējš. «Ir noteiktas obligātās
ekipējuma prasības, bet nereti dalībnieki upurē savu komfortu, lai soma būtu
vieglāka un varētu ātrāk skriet,» stāsta
E.Bukšs. Visus 170 kilometrus viņš
nesa 6–7 kilogramus smagu somu ar
obligāto ekipējumu: folijas segu, svilpi,
ūdens necaurlaidīgu jaku, skriešanas
biksēm, pieres lukturi, cimdiem, cepuri, ēdienu un dzērienu, elastīgo saiti,
plāksteriem.

Mēnesi negribas skriet

«Pēc noskrietām 24 stundām organisms bija tā pārguris, ka bija grūti
pārvietoties taisni. Arī vestibulārais
aparāts strādāja arvien sliktāk, redze
miglojās, un man pat rādījās, ka virsū
nāk čūskas un krūmi…» stāsta Edgars.
Distances beigās uzmanības trūkuma
dēļ viņš vairākkārt apmaldījās, pat ie
klīda pagalmā, kur viņu sagaidīja nikns
suns. Skrējienu apgrūtināja arī tas, ka
trase lielākoties bija akmeņaina, kas
radīja papildu slodzi potītēm, pēdām un
pirkstiem. «Pēc sacensībām man tik ļoti
sāpēja pēdas, ka trīs dienas staigāju uz
pirkstgaliem,» atceras Edgars.
«Pēdējos kilometros ir tik liels adre
nalīns, ka sāpes nejūti. Pēc finiša mi-

nūtes 15 esi eiforijā, bet tad organisms
sāk saprast, ka viss beidzies. Man tad
parasti sākas drebuļi un palīdz miegs,»
stāsta E.Bukšs, piebilstot, ka pēc skrējieniem atgūstas ļoti lēni. «Citi jau pēc
dažām dienām atkal skrien, bet es 4–5
dienas knapi kustos un esmu neomā.
Pirmo reizi skrēju pēc nedēļas – pat
astoņi kilometri šķita daudz. Ir pagājis
mēnesis, bet joprojām neesmu atguvis
skriešanas prieku,» tā Edgars.
Edgaram dalība sacensībās izmaksāja ap 1000 eiro, viņš startēja ar darbavietas – ceļu būvniecības sabiedrības
«Igate» – atbalstu. «Prēmijas par dalību
netiek piešķirtas. Mans ieguvums ir
gandarījums, ka es to varu izdarīt,»
norāda Edgars.

Startēs Latvijas čempionātā

Otrs nozīmīgākais šīs sezonas starts
Edgaram būs Latvijas čempionāts 100
kilometros septembrī. Viņa mērķis ir
finišēt ātrāk par 9,5 stundām. «Čempionāts notiek kopš 2011. gada, bet
līdz šim nebija pārāk prestižs. Tomēr
ar katru gadu garo distanču skrējēju
kļūst vairāk, arī čempionāta līmenis
aug. Šogad nolēmu: gribu, lai vēsturē
paliek ieraksts, ka esmu piedalījies arī
Latvijas čempionātā,» norāda Edgars.

No Jaunatnes līgas atvadās ar sudrabu
 Ilze Knusle-Jankevica
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cīnīja sudrabu. 2014. un
2015. gadā jelgavnieces
kļuva par čempionēm,
bet pērn spēlēja grupā
ar gadu vecākām meitenēm, kur izcīnīja 4.
vietu. «Es strādāju pēc
principa, ka mazajās
grupās bērniem nav jābūt čempioniem, bet
jāsaprot spēles pamati,
lai, kļūstot vecākiem, Foto: Latvijas Basketbola savienība
spētu uzrādīt arvien labākus rezultātus. Sudraba medaļas ir tā bija pēdējā spēle kā trenerim,» noskaists punkts, jo meitenēm šis bija rāda H.Zelčs, kurš nolēmis neturpināt
pēdējais gads Jaunatnes līgā. Un man darbu kā basketbola treneris.

Prasības uzņemšanā:
1) jānodzied viena tautasdziesma;
2) muzikālo dotību pārbaude.
Uzņemšana no plkst.16 līdz 18
• 28. maijā – klavierspēle,
• 29. maijā – vijoļspēle, čella spēle, akordeona spēle,
ģitāras spēle, kokles spēle,
• 30. maijā – pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija un
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.

Piedāvā darbu
Jelgavas Mūzikas vidusskola
(reģ.Nr.90000073499) 2018./2019. mācību
gadā aicina darbā dabaszinību skolotāju (uz
nepilnu darba slodzi). Pieteikties pa tālruni
63020203, 63022173.
Jelgavas Mākslas skola (reģ.Nr.9000074738)
meklē tehnisko darbinieku(-ci). CV sūtīt pa
e-pastu makslas@izglitiba.jelgava.lv.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami aicina
darbā ceha strādnieku(-ci). Pamatuzdevums:
strādāt pie dārzeņu pārstrādes iekārtām,
pārraudzīt un vadīt līniju darbību, nodrošinot
ražošanas nepārtrauktu procesu. T.22016511,
e-pasts produce@lanature.lv.

Līdzjūtība
Mīļš cilvēks aizgājis
Uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis,
Vien paliek atmiņas ar mīlestības vārdiem.
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu ligzdu vij.
(J.Jaunsudrabiņš)
SIA «Jelgavas poliklīnika»
izsaka līdzjūtību un skumju brīdī ir
kopā ar Leonoru Malahovsku,
brāli mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
BORISS BOLOTOVS (1952. g.)
BOĻESLAVS ČAPLINSKIS (1936. g.)
IRĪNA GANSAUSKA(1934. g.)
ČESLAVS MATEIKOVIČS (1933. g.)
LIDIJA ŠUŠPANOVA (1928. g.)
LŪCIJA DUŠELE (1939. g.)
ALEKSANDRA MAKARENKOVA (1929. g.)
SILVIJA ŠTEIMANE (1951. g.).
Izvadīšana 11.05. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. maijs
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.25  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2636.sērija.
9.25  Es - savai zemītei.
9:55 V.E.Šveices Konfederācijas prezidenta valsts vizīte Latvijā.
Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
10:30 Mans mīļais Ramons. Seriāls. 27. sērija.
11.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.35 Ķepa uz sirds.*
11.45 Kad sirds atgriežas mājās. Romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
13.30 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 55. un 56.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2636.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Latvijas sirdsdziesma.*
7.50 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
8.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 53. un 54.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Somija – Vācija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Šveice – Zviedrija.*
13.35 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
14.05 Bez aizvainojuma.* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
14.40  Zvejnieks un viņa sieva. Vācijas pasaku filma. 2013.g.
15.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.
16.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Kanāda – Lavija.
23.45 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.). 7. un 8.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 6.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 11.sērija.
11.50 Brauciens pretī laimei. Korfu. Vācijas drāma. 2010.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 12.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 75.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
22.25 Es pazinu savu slepkavu. Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 10.sērija.
0.25 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 75.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 55. un 56.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns. Fantāzijas piedzīvojumu filma.
10.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Austrālijas seriāls. 24.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 68. un 69.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 64. un 65.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 65.sērija.
21.00 Iespējams tikai pasaulē. Humora raidījums.
21.35 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 18.sērija.
22.35 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 17.sērija.
23.30 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.30 Nekā personīga.*
1.25 Sveika, Rīga!*
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 65.sērija.
2.35 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 344. un 345.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 15. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2637.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 28.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 57. un 58.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2637.sērija.

18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Gintars Rinkevičs.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Krievijas informācijas karš: aizkulises. Dok.filma.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30  Nesaprātīgs cilvēks. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
1.15 Mirkļi pirms un pēc... kopā ar Sandru Kalnieti. LTV videofilma.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).*
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 55. un 56.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Čehija – Austrija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā.* Kanāda – Latvija.
13.35 Aizliegtais paņēmiens.*
14.35 Personība. 100 g kultūras. A.Fadejevs.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00 Būt latvietim. Amerika.
16.30 Būt latvietim. Brazīlija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 10.sērija.
20.05 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
20.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Dānija – Latvija.
23.45  Pēdējie jūras nomadi. Dokumentāla filma.
0.45 Aculiecinieks.*
1.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 7.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
11.50 Brauciens pretī laimei. Bermuda. Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 13.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 76.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Harijs un Megana. Karaliskais romāns. Biogrāfiska filma. 2018.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.50 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 76.sērija.
2.00 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 57. un 58.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 18.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 25.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 70. un 71.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 65. un 66.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 66.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 19.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 5.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
0.00 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
1.25 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 66.sērija.
2.00 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 346., 347. un 348.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 16. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2638.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 29.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 59. un 60.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 28.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2638.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Piedzīvojums dabā.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3. un 4.sērija.
1.15  Krievijas informācijas karš: aizkulises. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 57. un 58.sērija.
9.30 PČ hokejā. Krievija - Zviedrija.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Dānija – Latvija.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.* Televeikala skatlogs.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.29 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

TV PROGRAMMA
16.00 Būt latvietim. Amerika.
16.30 Būt latvietim. Brazīlija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Viļņu valdnieki. Dokumentāla filma.
21.05 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1.pusfināls.*
23.20 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Beļģijas.*
1.20  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 19.sērija.
1.50 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 8.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 13.sērija.
11.50 Brauciens pretī laimei. Dubaija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 14.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 15.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 77.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.35 Cietais rieksts 3. ASV spraiga sižeta filma.
0.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
1.20 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 77.sērija.
2.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 5.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 59. un 60.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 5.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 26.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 72. un 73.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 66. un 67.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 67.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 16.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 14.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.15 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 17.sērija.
1.10 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
1.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 67.sērija.
2.10 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 349., 350. un 351.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 17. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2639.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 61. un 62.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 29.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2639.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.*
22.05  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
8.25 Dzīvā vēsture LV99 plus. (krievu val., ar subt.).
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 59. un 60.sērija.
9.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
10.00 Vides fakti (ar subt.).*
10.30 Būt latvietim. Amerika.*
11.30 Būt latvietim. Brazīlija.*
12.30 Tieša runa (ar surdotulk.).*
13.40 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
14.40 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.*
15.00 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00 Būt latvietim. Amerika.
16.30 Būt latvietim. Brazīlija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Ceturtdaļfināls.
23.30 Sporta studija.*
0.20 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
1.05 Personība. 100 g kultūras.*
2.05 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 9.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 14.sērija.
11.50 Pie velna patiesību! Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.

Ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 15.sērija.
16.15 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 44.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 16.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 78.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
21.55 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 18.sērija.
23.20 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 2.sērija.
0.10 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
1.00 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 1995.g. 10.sērija.
1.20 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 78.sērija.
2.05 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
2.50 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 61. un 62.sērija..
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 19.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 1.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 74. un 75.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 67. un 68.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Krievijas un Ukrainas seriāls (ar subt.).
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 68.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 3.sērija.
22.00 Džeks Rīčers. Nekad neatgriezies! Spraiga sižeta filma. 2016.g.
0.20 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 16.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 68.sērija.
2.35 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 352. un 353.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 18. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 10.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 63. un 64.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 30.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
2.05  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3. un 4.sērija.
4.05 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 88». «Sīpoli».

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 61. un 62.sērija.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Ceturtdaļfināls.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Ceturtdaļfināls.*
13.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.15 Personība. 100 g kultūras.*
15.15 Aculiecinieks.*
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00 Logs uz pasauli. Honkonga. Dokumentāla filma. 8.sērija.
16.30 Būt latvietim. Brazīlija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Aculiecinieks.*
20.20 Eirovīzijas formula.*
20.50 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 2.pusfināls.*
23.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.00 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
0.15  Viļņu valdnieki. Dokumentāla filma.
1.15 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.50 Starptautiskais 35.sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 SeMS. Laboratorija.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 63. un 64.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 3.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 2.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 76. un 77.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.50 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 45.–48.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Krievijas un Ukrainas seriāls (ar subt.).
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Līdz džekpots mūs šķirs. ASV romantiska komēdija. 2008.g.
23.50 Jauns sākums. ASV muzikāla drāma. 2013.g.
1.55 Viesnīca «Eleon». Krievijas un Ukrainas seriāls (ar subt.).
2.25 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 354. un 355.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Sestdiena, 19. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Linda Leen.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.*
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Brīnumskaistule. Pasaku filma (ar subt.). 2014.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 113. un 114.sērija.
12.45 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.*
13.20 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
13.55 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.25 Es mīlu ēdienu!*
14.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Piedzīvojums dabā.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Bolderājas centrs.
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. Pilnīgi svešinieki. Itālijas romantiska drāma. 2016.g.
23.15  Vasaras beigas. ASV romantiska drāma (ar subt.). 1997.g.
1.00 Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas gada noslēguma koncerts.*
2.15 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1. pusfināls.*
4.25 Personība. 100 g kultūras. Kaspars Roga.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.45 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
12.50 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Beļģijas.*
14.55  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
15.55 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks». Fināls.*
17.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.20 Eiropas sudraba līga volejbolā. Austrija – Latvija.
20.25 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Pusfināls.
23.30 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.20 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
1.50 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 195. un 196.sērija.
3.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.45 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
6.20 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 6.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.45 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 13., 14. un 15.sērija.
15.00 Puķu veikala mistērija. Ģimenes noslēpums. Detektīvfilma. 2016.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izskrien svētkus «Lattelecom» Rīgas maratonā.
18.15 TV PIRMIZRĀDE. Karalisko kāzu noslēpumi. Dokumentāla filma.
19.05 TV PIRMIZRĀDE. Harijs un Megana. Dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 17. un 18.sērija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. Kad jūtas uzliesmo. Romantiska drāma. 2014.g.
1.00 Brauciens pretī laimei. Korfu. Vācijas drāma. 2010.g.
2.30 Brauciens pretī laimei. Bermuda. Vācijas melodrāma. 2009.g.
4.00 LNT brokastis.*

LNT

TV3

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 10.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 15.sērija.
11.50 Rozamunde Pilčere. Bīstamās bangas. Melodrāma. 2011.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 16.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 45.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 17.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 79.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Puķu veikala mistērija. Ģimenes noslēpums. Detektīvfilma.
23.05 Gulēt ar citiem cilvēkiem. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 79.sērija.
1.40 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. Seriāls. 2015.g. 14.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 1.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 24.sērija.
7.25 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.55 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.15 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 45.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 16.sērija.
12.40 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 12.sērija.
13.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 24. un 25.sērija.
14.35 Mārlijs un es. ASV romantiska komēdija. 2008.g.
17.00 Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Kā pieradināt pūķi. ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Bruņurupuči nindzjas. Spraiga sižeta komēdija.
23.30 Džeks Rīčers. Nekad neatgriezies! Spraiga sižeta filma. 2016.g.
1.50 Mārlijs un es. ASV romantiska komēdija.
3.55 Iespējams tikai Krievijā. 2.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.

Svētdiena, 20. maijs
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*

Ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.00 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
11.28 Arvien modri! Dokumentāla filma.
12.00 Vasarsvētku dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
14.00 Aculiecinieks.*
14.15 Atslēgas (ar subt.).*
14.30 Latvijas sirdsdziesma.*
15.30 TIEŠRAIDE. Mans maratons.
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Daugava.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Raimonda Vazdika.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vilku aizas noslēpums.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
22.35  TV PIRMIZRĀDE. Cerības otra puse.
Somijas drāma (ar subt.). 2017.g.
0.30  Pilnīgi svešinieki. romantiska drāma.
2.20  Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.00  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
4.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
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TV PROGRAMMA

8.05 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Harijs un Megana. Dokumentāla filma.
12.00 Harijs un Megana. Karaliskais romāns. Biogrāfiska filma. 2018.g.
13.55 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 16. un 17.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 «Lattelecom» Rīgas maratona spilgtākie mirkļi.
19.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.

20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 19. un 20.sērija.
23.15 Mazulis uz četriem. Vācijas komēdija. 2016.g.
1.00 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
1.40 Rozamunde Pilčere. Bīstamās bangas. Melodrāma. 2011.g.
3.10 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 2012.g. 4.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. Seriāls. 2015.g. 15.sērija.

5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 2.sērija.
7.00 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.30 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.30 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 6. un 7.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai.
Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.*
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 14.sērija.
13.15 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 10.sērija.
14.20 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 45.sērija.
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15.00 Bruņurupuči nindzjas.
ASV spraiga sižeta komēdija. 2014.g.
17.00 Kā pieradināt pūķi. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Transformeri. Pieveikto atriebība.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2009.g.
23.00 Van Helsings. ASV un Čehijas spraiga sižeta filma.
1.40 Līdz džekpots mūs šķirs.
ASV romantiska komēdija. 2008.g.
3.30 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7.
12.sērija.
4.20 Iespējams tikai Krievijā. 3.sērija.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Pusfināls.
12.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Pusfināls.*
14.30  Brīnumskaistule. Vācijas pasaku filma. 2014.g.
15.35 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 195. un 196.sērija.
16.25 Eirovīzijas formula.*
17.00 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.*
20.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Fināls.
0.00 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
1.00 Adreses.*
1.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
2.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
3.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.35 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
6.15 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.45 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
7.35 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.

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

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

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

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

Darba tiesību
aktualitātes
12. maijā pl. 1000

Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Prasības:
• vidējā izglītība;
• pieredze remontdarbos;
• būt gatavam strādāt brīvdienās un svētku dienās;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 11.05.2018. pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Kontaktinformācija – kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti
24. maijā pl. 1715

13. jūnijā pl. 1000

BEZMAKSAS SEMINĀRS VECĀKIEM

I
SOĻ ERA
E
I
J
M
PIR =A KAR. 18:00
ĪG ST
SM IJĀ PLK
K
I
VE . MA

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

SPECIĀLISTU(-I) TEHNISKAJOS JAUTĀJUMOS.
Galvenie pienākumi:
• izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus uz
skatuves un brīvdabas pasākumos;
• iekārtot kultūras nama telpas pasākumiem;
• palīdzēt māksliniekiem skatuves un kultūras nama
noformēšanā;
• piedalīties remontdarbu organizēšanā;
• strādāt gan individuāli, gan komandā.

18. maijā pl.1000

AK
S

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

24. maijā pl. 1000

BE
ZM

Visus interesentus, kas vēlas strādāt, CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi
«Metinātājs(-a)» vai «Atslēdznieks(-ce)».
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.

15. maijā pl. 1715

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Topošo vecāku
Strādā vesels
skola
6. jūnijā pl. 1730
27. jūnijā pl. 1730

26. septembrī pl. 1800
27. septembrī pl. 1730

Ēd vesels

3. oktobrī pl. 1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs

Latvijai – 100

Foto: no JV arhīva

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

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

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

Precizējums: 3. maija laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» rubrikā «Latvijai – 100» ieviesusies neprecizitāte – publicējam precizētu informāciju. Atvainojamies lasītājiem.

Pasākumi pilsētā
10. maijā pulksten 19 – Aivars Gudrais un draugi koncertā «Dvēseles 6 stīgas».
Piedalās komponisti M.Brauns un J.Lūsēns, dziedātāji Z.Muktupāvels, O.Rajecka,
U.Roze, Z.Gudrā un I.Sutugova, mūziķi R.Ozols, M.Laizāns, J.Kristons, R.Dankfelds
un A.Klučnieks. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
10. maijā pulksten 17.30 – Jelgavas Mūzikas skolas klavieru un akordeona
klases audzēkņu koncerts (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
11. maijā pulksten 18 – koncerts «Bigbends. Trompetes. Latino». Karstasinīgu
ritmu un enerģijas piesātinātā programmā piedalās Jelgavas bigbends un viesi –
Losandželosas Mambo zvaigžņu orķestra muzikālais vadītājs B.Čavess, trompetes
solisti L.Gilespijs un K.Jemeļjanovs, vokāliste A.Vītoliņa, dejotāji I.Kemlere un
R.Šteinbergs. Mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis. Biļešu cena – 5–7 € (kultūras
namā).
 12. maijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra pusaudžu studijas izrāde «Robežas». Režisors – R.Gāle. Dramaturğe – Z.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (k/n «Rota»).
12. maijā pulksten 17 – mūsdienu deju koncerts «Cauri gadalaikiem». Ieeja –
bez maksas (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā).
13. maijā pulksten 14 – BVA «Rotiņa» un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas jauniešu
kora koncerts «Šūpo mani, māmuliņa...». Koncertmeistars – M.Treijs. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Pizika. Ieeja – bez maksas (pilsētas bibliotēkā).
13. maijā pulksten 10.20 – ciklā «Tavas saknes tavā zemē»: pārgājiens pa
Cenu un Salgales pagastu. Viesošanās zirgaudzētavā «Princis» un kokaudzētavā
«Bētras». Dalība – 3,50 €. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
13. maijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere «Maija
un Paija». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).
13. maijā pulksten 18 – Bemidži Valsts universitātes kora (ASV) koncerts «Garīgie un laicīgie dziedājumi». Ieeja – ar bezmaksas ielūgumiem, ko var saņemt
«Biļešu paradīzes» kasēs (Sv.Annas baznīcā).
17. maijā pulksten 18 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» sezonas noslēguma pasākums – tikšanās ar pasaules apceļotāju, autoekspedīciju vadītāju un
būvinženieri Hariju Silu (kajefnīcā «Silva»)
19. maijā pulksten 11 – starptautisks zināšanu festivāls «Helsus» (tēma – «Saime
simtgades ceļos») ķermenim, dvēselei, veselībai: lekcijas, nodarbības, meistarklases, izklaides programma 11 norišu vietās. Programma – helsus.org. Biļešu cena
– 5,40–6 €; līdz 12 gadiem – bez maksas (Uzvaras parkā).
19. maijā pulksten 14 un 18 – BJDK «Vēja zirdziņš» koncerts «Audz dejā!» (2
daļās). Mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Režisore – L.Muižniece. Biļešu cena
– 2–3,50 € (kultūras namā).
19. maijā pulksten 14 – orientēšanās un piedzīvojumu sacensības 4.–6. klašu
skolēniem «Mana, tava Mītava». Vairāk informācijas – mājaslapā sip.jelgava.lv.
19. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts pasākums «Jelgava – prezidentu šūpulis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts «Jelgavnieki Latvijas šūpuļa sardzē»:
konkurss, viktorīna un izstādes apskate gida pavadībā (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
19. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts: muzikāli priekšnesumi un dziesmas no
Ā.Alunāna un viņa laikabiedru izrādēm (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).

Izstādes
Līdz 15. maijam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Košā dzīve» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 15. maijam – Tautas gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām «Skicē
notverts mirklis». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras namā).
No 18. maija līdz 22. jūnijam – U.Rogas Zīmēšanas studijas gada nobeiguma
darbu izstāde (kultūras namā).
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Šogad Muzeju nakts, kas Latvijā notiks 19. maijā, tēma būs
«Šūpulis», rosinot domāt par
to, ka valsts dibināšanas un
pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un
tautas šūpuli. Jelgavā Muzeju
naktī varēs apmeklēt pasākumus Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā,
Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā, Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, Jelgavas pilī,
pilsētas bibliotēkā, Mākslas
skolā un Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīcijā.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā vakaru pulksten 19 ievadīs folkloras kopas «Dimzēns» koncerts,
bet pulksten 20, 21 un 22 gida pavadībā
būs iespēja apmeklēt izstādi «Jelgavnieki
Latvijas šūpuļa sardzē». Savas zināšanas
par latviešu tautas folkloru varēs pārbaudīt, piedaloties konkursā «Pabeidz
tautasdziesmu», kas notiks pulksten
20.30. Muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere stāsta, ka konkursa dalībniekiem
būs jāpabeidz tautasdziesmas par šūpuli.
Bet pēc šīs aktivitātes, pulksten 21.30 un
22.30, muzejā notiks viktorīna «Jelgavnieki, kuri nodibināja un nosargāja Latviju».
Savukārt izbaudīt Ādolfa Alunāna laika
mūziku un skaņdarbus no viņa izrādēm
dzīvajā izpildījumā, kā arī fragmentus no
«Zobgala kalendāra» Ā.Alunāna teātra
aktieru izpildījumā no pulksten 19 līdz
24 varēs Ā.Alunāna memoriālajā muzejā.
Tuvāk iepazīt mūsu valsts prezidentus
būs iespēja Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī – 7. stāvā no pulksten 19 līdz 1
varēs spēlēt spēli «Atpazīsti prezidentu».
«Tā būs interaktīva spēle – rēbuss par
prezidentiem, kuri saistīti ar Zemgali.
Ar taustes, redzes un dzirdes palīdzību
būs jāatpazīst lietas, kas raksturo mūsu

prezidentus,» skaidro Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra pārstāve Sandra Grigorjeva. Tāpat šajā laikā būs atvērtas torņa ekspozīcijas un skatu laukums, bet pulksten
21 ikviens aicināts piedalīties naksnīgā
pastaigā «Prezidentiem pa pēdām» pa
Jelgavu gides Sarmītes Bērziņas pavadībā,
pulcēšanās – pie Jāņa Čakstes pieminekļa.
Torņa pagalmā savukārt skanēs mūzika
un būs iespēja iegādāties restorāna «La
tour de Marie» sarūpētos dzērienus un
gardus franču stila našķus.
Jelgavas pilī no pulksten 19 līdz 1 aulas
foajē varēs apskatīt Jelgavas mākslinieku
izstādi «Mēs nākam no savas zemes»,
bet Sudraba zālē – izstādi «Jelgavas pils
LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas
studiju programmas studentu darbos».
«Izstādē būs apkopoti studentu darbi, kas
veltīti Jelgavas pilij, – tās būs gan grafikas,
gan fotogrāfijas un pat nelieli projekti –
pils teritorijas attīstības priekšlikumi,»
skaidro LLU studiju programmas «Ainavu arhitektūra un plānošana» direktore
Natālija Ņitavska. Bet Informācijas tehnoloģiju fakultāte būs sarūpējusi izstādi
«No rakstāmmašīnām līdz datoram».
Aulā no pulksten 20 līdz 22 notiks deju
kolektīva «Skalbe» tradicionālais draugu
sadancis, bet pulksten 22 pils 278. telpā
notiks lekcija «Ziedi. Simboli. Ornāti» par
priesteru liturģiskajiem tērpiem. «Stāstīšu
par to, kāda ir uz priesteru tērpiem izšūto
simbolu nozīme un kā priesteru tērpu
attīstība ietekmējusi modes attīstību,»
stāsta lektore Dace Indrika. Stāstījumu vizuāli papildinās izšuvumu paraugi. Tāpat
pilī notiks radošā darbnīca bērniem, kā arī
studentu biedrības «Šalkone» organizētās
nodarbes – varēs mācīties izgatavot papīru
un piedalīties citās aktivitātēs.
Savukārt Studentu teātrī Jāņa Čakstes
bulvārī 7 pulksten 22.15 un 23.15 būs
iespēja apmeklēt gleznieciski skatuvisku
vīziju «Zemes zvaigznes». «Skatītāji varēs
izbaudīt teksta un mūzikas mijiedarbību
stāstā par gleznotāja attiecībām ar gleznām. Tāpat šajā laikā darbosies teātra

viesistaba, kur varēs iedzert nakts tēju,»
stāsta režisore Astra Kacena.
Jelgavas pilsētas bibliotēka Muzeju
naktī no pulksten 19 līdz 24 piedāvās iesaistīties radošajās darbnīcās, kurās varēs
darināt rokdarbus no dabas materiāliem,
spēlēt galda spēles, piedalīties viktorīnā
«Šūpojies, šūpulīt», atbildot uz atjautības uzdevumiem un izpildot praktiskus
pārbaudījumus, spēlēt spēli «Iešūpots
Latvijā», apskatīt grāmatu izstādi «Mēs
visi nākam no savas bērnības». Bet rast
mieru būs iespēja meditatīvajā telpā
bibliotēkas 3. stāvā. Bibliotēkas pagalmā,
Vasaras mākslas galerijā, būs apskatāma
mākslas studijas «Mansards» audzēkņu
darbu izstāde «100 darbi Latvijai».
«Šūpulis mūsu izpratnē ir putna ligzda,
tādēļ šogad Muzeju naktī esam iecerējuši
apdzīvot mūsu āra terasi, kas atrodas
skolas pagalma pusē. Tur no pulksten 18
varēs baudīt dzīvo mūziku, kā arī skolas
audzēkņu sagatavotu deju priekšnesumu,
ko viņi iestudējuši, apmeklējot kustības
mākslas nodarbības deju studijā «Dejovisi.lv»,» stāsta Jelgavas Mākslas skolas
pedagoģe Zane Vēvere. Bet skolā varēs
apskatīt izstādi «Zīmēju dzejoli» un darbus par putnu tematiku. «Tāpat Muzeju
nakts apmeklētājiem būs iespēja skolotāju
pavadībā iemācīties skicēt putnus un apmeklēt kino kaktu, kurā tiks demonstrēta
filma par putniem,» tā Z.Vēvere. Muzeju
nakts aktivitātes Mākslas skolā notiks no
pulksten 18 līdz 22.
Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas
ekspozīcija šogad Muzeju nakti aicinās
izbaudīt pa dienu, pulksten 12, 14 un
16 dodoties aptuveni pusotru stundu
garā ekskursijā uz vēsturisko Jelgavas
lokomotīvju depo, kur glabājas Dzelzceļa
muzeja vēl restaurāciju gaidošās tvaika
lokomotīves un vagoni. Interesenti ekskursijai līdz 18. maija pulksten 17 aicināti
pieteikties pa tālruni 20032331 vai e-pastu
muzejs@ldz.lv. Dalības maksa – 4,50 eiro;
pensionāriem un studentiem – 3 eiro, bet
bērniem un skolēniem – 1 eiro.

Nedēļas nogalē notiks 10. Stādu dienas
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12. un 13. maijā Jelgavas
pils parkā jau 10. reizi pulcēsies stādu audzētāji, dažādu
sēklu, darbarīku un citu dārza preču tirgotāji, sniedzot
iespēju ne vien iegādāties
nepieciešamo dārza sezonai,
bet arī saņemt profesionāļu
konsultācijas. Jelgavā šogad
pulcēsies vairāk nekā 240
dalībnieku.
Jelgavas pils parks sestdien, 12. maijā,
Stādu dienu apmeklētājiem būs atvērts
no pulksten 9 līdz 17, bet 13. maijā – no
pulksten 9 līdz 15. Tradicionāli Stādu

dienu apmeklētāji savas automašīnas
aicināti novietot speciāli izveidotā stāvlaukumā Lielupes labajā krastā pretī
Jelgavas pilij – apmeklētājiem, kas iegādāsies lielos augus, pārdevējs izsniegs
caurlaidi, kas ļaus ar auto piekļūt tuvāk
pilij, bet pirkumu līdz automašīnai ērti
varēs nogādāt ar Ķerru palīdzības dienesta palīdzību.
Stādu dienās ikviens atradīs sev ko
tīkamu – būs plašs sēklu, puķu, dārzeņu, garšaugu, augļu koku un ogulāju
piedāvājums. Tāpat plašā klāstā būs
gan kūdras substrāti, minerālu un mikrobioloģiskie mēslojumi, gan augsnes
maisījumi augsnes uzlabošanai un bagātināšanai. Bet dārza darbu veikšanai
interesentiem būs iespēja piemeklēt

dārza apavus, cimdus, cepures un
uzročus, kā arī iegādāties darbarīkus,
kurmju slazdus.
Amatniecības sektorā apmeklētājus
sagaida puķu kastes, dārza mēbeles,
dārza sveces un dekori. Bet pārtikas
amatnieki būs sarūpējuši maizi, no
sulām gatavotas konfektes un citus
gardumus.
Līdztekus tirgotājiem Stādu dienās
darbosies arī atrakcijas bērniem un
kafejnīca pils saliņā, bet no pulksten 11
sestdien turpat uzstāsies Jelgavas tautas
deju kolektīvi «Diždancis», «Ritums»,
«Ieviņa», «Zemgaļi», «Laipa» un «Kalve». Savukārt svētdien no pulksten 12
varēs baudīt tautas deju ansambļa «Liel
upe» un studijas «Ex Lielupe» koncertu.

