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Smilšu mākslinieki
ieskatās nākotnē

Ādolfs Alunāns
dzimis 1848. gada
11. oktobrī Jelgavā, Svētes ielā,
vectēva Juliusa Felckes (Jelgavas
rātskunga un pulksteņmeistara)
mājas jumta istabiņā. Atmiņās
viņš saka, ka esot augsti dzimis...
Ādolfs bija pirmais bērns ģimenē,
visu mīlēts un lutināts. Viņš ir
pirmais... Šī sajūta pavada visu
mūžu.
Viņa pirmā uzstāšanās dzimtajā
pilsētā notiek 1869. gada 7. jūlijā
paša sarakstītajā un iestudētajā
lugā «Pašu audzināts». Ā.Alunāna
vadītais Rīgas Latviešu biedrības teātris regulāri viesojas Jelgavā. 1888.
gadā ar milzu panākumiem notiek Ā.Alunāna lugas «Kas tie tādi, kas
dziedāja» pirmizrāde.
1892. gadā «Dienas Lapā» Rainis rakstīja: «Mūsu «vecais Ādolfs»
vēl nebūt nav vecs ticis, viņš pieder pie «jauniem ļaudīm» ar jauniem
dzīves uzskatiem, un viņa lugas ir par īstu svētību tautai.»
1896. gadā Jelgavā darbību sāka Ā.Alunāna vadītais teātris. 1903.
gadā Ā.Alunāns iestudēja Raiņa pirmo lugu «Pusideālists». Uz pirmizrādi ieradās pats autors.
Ā.Alunāns, kurš bija pa pusei vācietis, bija latviskāks par latvisku,
viņa galvenais nopelns ir tas, ka viņš radīja latviešu teātri, lika pamatus latviešu dramaturģijai, izglītoja skatītājus, pirmais presē latviešu
valodā skaidroja, kas ir teātris. Viņš cīnījās par aktieru atalgojumu un
honorāriem lugu autoriem. Pirmais no skatuves pauda jaunlatviešu
idejas, īpaši nepieciešamību latviešiem izglītoties, atbrīvoties no
dažādiem aizspriedumiem un gara tumsības. Viņš bija pirmais un
izcilākais sava laikmeta latviešu aktieris, režisors un dramaturgs.
Ā.Alunāns miris 1912. gada 5. jūlijā, apbedīts Jāņa kapos (tagad
Alunāna parks), kur 1913. gadā uzstādīts tēlnieka B.Dzeņa veidotais
piemineklis ar uzrakstu «Savam teātra tēvam Ādolfam Alunānam
(1848 – 1912). Latvieši».
Ā.Alunāna iedibinātās teātra tradīcijas Jelgavā turpinās. No 1959.
gada Jelgavā darbojas viņa vārdā nosauktais teātris. Jelgavnieki jau
vairāk nekā 15 gadus organizē Latvijas amatierteātru festivālu «No
aktiera nāk joki».
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Sākam pieteikt
sakoptākos objektus pilsētā!
 Sintija Čepanone

No 25. maija līdz 15. jūnijam Jelgavas pilsētas
pašvaldība izsludina konkursu, kurā ikviens
iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides
objektus. Turpinājums 4.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Foto: Raitis Supe
«Kad debesis kļūst par mājām», «Nākotnes pilsēta», «Cilvēki laivās» – tās ir tikai trīs no kopumā 15 konkursa skulptūrām, kurās mākslinieki smiltīs iedzīvina savu redzējumu par nākotni pēc 750 gadiem. Ar to varēs iepazīties jau sestdien un svētdien, 23. un 24. maijā,
kad ikviens aicināts apmeklēt Smilšu skulptūru festivālu Jelgavas 750. jubilejas gadā. Pirmo reizi smilšu skulptūras būs apskatāmas
Pasta salā, kur, kā atzīst mākslinieki, darbu tapšanai un baudīšanai ir ļoti radoša un pateicīga vide. Līdztekus konkursa darbiem Kārļa
Īles vadībā top festivāla demo skulptūra «Vecā un jaunā», kā arī smilšu bārs «Mītava» Donāta Mockus un Ineses Valteres izpildījumā.
Mākslinieki novērtē, ka smilšu festivālam mūsu pilsētā ir saglabāts konkursa formāts – citur pasaulē pēdējā laikā vairāk iezīmējoties
komercija, kad ideju diktē pasūtītājs, savukārt Jelgavā vēl aizvien māksliniekiem dota brīva iespēja paust savu redzējumu. Jāpiebilst,
ka smilšu skulptūru konkursa uzvarētāji tiks noteikti festivāla atklāšanas priekšvakarā. Līdz 22. maijam biļetes uz festivālu iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties lētāk. Ar festivāla programmu var iepazīties 7.lpp.

Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts «Jelgava 750» svētku logotips
Saskaitiet, cik pilsētas svētku logotipu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 22. maijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Nāc uz Pilsētas svētkiem ar savu pilsētas karodziņu!
#

(VLęVWV-HOJDYDVSDWULRWVXQDSOLHFLQLWRJDQVYďWNXJĆMLHQĆSLHNW
Esi
īsts Jelgavas patriots un apliecini to gan svētku gājienā piektdien,
GLHQ
 PDLMĆ
JDQ LNYLHQĆ
VYďWNX SDVĆNXPĆ
1ĆF X]
29.
maijā,
gan ikvienā
Pilsētas 3LOVďWDV
svētku pasākumā!
Nāc uz Jelgavas
3LOVďWDVVYďWNLHPDUVDYXSLOVďWDVNDURG]LħX²L]JULH]QR©-HOJDYDV
pilsētas 750 gadu svētkiem ar savu pilsētas karodziņu – izgriez no
9ďVWQHåDªSLOVďWDVNDURG]LħXDSOęPďWRDSNĆWLħX²QRGHUďVJDQ
«Jelgavas
Vēstneša» pilsētas karodziņu, aplīmē to ap kātiņu – nodeYHLNDORVQRSďUNDPLHSODVWPDVDVEDORQXNĆWLħLJDQYLHQNĆUåL]ę
rēs
gan veikalos nopērkamie plastmasas balonu kātiņi, gan vienkārši
PXOLVYDLNRNDLHVPLħå²XQQĆFDUWRX]3LOVďWDVVYďWNLHP
zīmulis
vai koka iesmiņš – un nāc ar to uz Pilsētas svētkiem!
6DWLNVLPLHV-HOJDYĆ
Atver
vārtus priekam!

1. ,]JULH]NDURG]LħXQRDYę]HV
Izgriez karodziņu no avīzes.

2. $SOęPďWRDSNĆWLħX
Aplīmē to ap kātiņu.


3. Nāc uz Pilsētas svētkiem!
 1ĆFX]3LOVďWDVVYďWNLHP
Karoga makets publicēts arī portālā
.DURJDPDNHWVSXEOLFďWVDUęSRUWĆOĆ
www.jelgavasvestnesis.lv
un
ZZZMHOJDYDVYHVWQHVLVOYXQ
www.jelgava.lv.
Izdrukā to, izgriez
ZZZMHOJDYDOY,]SULQWďWRL]JULH]
un
izveido savu pilsētas karodziņu!
XQL]YHLGRVDYXSLOVďWDVNDURG]LħX
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Jelgavas Pilsētas svētku pieņemšanā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 28. maijā pasniegs Jelgavas jubilejai veltīto atzinības zīmi «Jelgava 750 – vēstures griežos». Domes deputāti lēma, ka atzinību un īpašo dizaina skulptūru saņems 11 cienījami cilvēki, kuri ar savu darbu, idejām un cerībām veicinājuši Jelgavas izaugsmi.

«Ja kādam izdosies to karogu atrast,
«Es jūtos garīgi
saistīts ar Jelgavu» tas nebūs pensionārs, vēl jo mazāk –
Jānis Stradiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs, akadēmiķis,
fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks: par
nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas
vēsturiskā mantojuma izpētē, saglabāšanā
un popularizēšanā
«Lai gan esmu rīdzinieks, ar Jelgavu
jūtos garīgi saistīts. Šī pilsēta ir viens no
pirmajiem Latvijas kultūras un zinātnes
centriem, un arī šodien kultūra un zinātne
šeit tiek celta augstā godā. Jelgavā dibināta
pirmā augstskola Latvijā – Pētera akadēmija, kuras vēstures pētīšanā esmu ieguldījis daudz darba un kopā ar kolēģi izdevis
grāmatu par to. Tāpat kopā ar kolēģiem
esmu panācis, ka Kurzemes Literatūras
un mākslas biedrība, kas dibināta Jelgavā,
ir iekļauta UNESCO kultūras mantojuma
sarakstā. Uzskatu, ka arī Latvijas Zinātņu
akadēmijas pirmsākumi ir meklējami tieši

veterinārārsts»

jūsu pilsētā. Jelgava kā zinātnes centrs
mani vienmēr ir saistījusi, tāpēc tā man
ir tik mīļa. Ir liela nožēla, ka 1944. gadā
šī skaistā pilsēta būtībā gāja bojā nodegot,
taču priecājos, ka šodien, lai gan mazliet
citādākā izpildījumā, tā atdzīvojas un gūst
jaunus vaibstus. Sveicu Jelgavu dzimšanas
dienā!»

Modris Ziemelis, pensionārs: par
nesavtīgu darbu Jelgavas pilsētas
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un aktīvu darbību Jelgavas Latviešu
biedrībā
«Ilgi nesapratu, kāpēc esmu pieķēries Jelgavas vēsturei, lai gan esmu
cienīts veterinārārsts. Iespējams, tas
tālab, ka redzēju, kāda Jelgava izskatījās pirms kara, un pats piedalījos drupu
novākšanā. Jau strādājot LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, sāku iet uz
kolekcionāru saietiem, antikvariātiem,
meklējot senās Jelgavas fotogrāfijas un
kartīšu oriģinālus, bet, aizejot pensijā,
tam nodevos pilnībā. 23 gadu laikā
savācu 2500 unikālas kartītes, kas
tagad glabājas Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā. Tas ir
mans lielākais devums pilsētai. Tāpat
īstenota mana ideja par Māteru Jura
pieminekļa atjaunošanu, un milzīgs
darbs ieguldīts pie Jelgavas Latvie-

šu biedrības karoga
atrašanas un atjaunošanas. Man kā veterinārārstam, kurš
iedomājies vēsturi
pētīt, negāja viegli. Jelgavā jau mani
zina, bet citur – ne.
Meklējot karogu, Vēstures un kuģniecības
muzejā man atcirta:
«Ja kādam izdosies
to karogu atrast, tas
nebūs pensionārs, vēl
jo mazāk – veterinārārsts. Tas būs muzeja darbinieks, zinātņu kandidāts!»
Tomēr nelikos mierā un antikvariātā,
meklējot kartītes, uzgāju nozīmīti, uz
kuras redzams biedrības karogs ar
saukli «Vienprātība stiprina». Aizgāju
uz Rīgas pils Karogu fondu, kur vienreiz jau mani aizdzina, rādīju dabūto
nozīmīti un foto, bet jau nākamajā

dienā saņēmu zvanu: «Dakter, es atradu karogu!» Svarīgākais, es visu
daru no brīva prāta, un mans lielākais
palīgs ir mana sieviņa. Lai gan daudz
jau paveikts, man vēl jāpierāda, precīzi
kurā vietā bija 4. Vispārējo dziesmu un
mūzikas svētku lielā skatuve, lai varētu
uzstādīt piemiņas zīmi, un jāatrod arī
autors biedrības karogam.»

tīvajā tiesā, redzu, cik bieži cilvēki zaudē
naudu, jo nav saņēmuši nepieciešamo
padomu. Man ir vēlme palīdzēt. Nodokļu
maksātāji tomēr manā izglītībā ir ieguldījuši zināmus līdzekļus, un man tie ir
godīgi jāatpelna. Gandarījums tiešām ir
brīžos, kad cilvēks pasaka paldies par padomu, par to, ka mēs esam viņu izveduši
pa likumu džungļiem, jo Latvijas sociālā
likumdošana tiešām ir sarežģīta un cil-

vēkam tajā grūti
orientēties, var
bieži vien apjukt,
it īpaši krīzes
situācijās. Ļoti
jauki, ka Jelgavā
kultūras iestādes,
sabiedriskās un
sociālās celtnes,
ielas kļūst daudz
pieejamākas arī
cilvēkiem, kuriem
ir apgrūtinātas
pārvietošanās
spējas. Līdz ar to
daudz biežāk arī
redzu seniorus gan kultūras pasākumos,
gan pastaigās pa pilsētu, gan piedaloties
dažādās aktivitātēs. Arī mēs taču būsim
seniori, un, manuprāt, tā ir sabiedrības
daļa, kas ir ļoti aktīva, disciplinēta,
viņiem vienmēr ir savs viedoklis par
daudziem jautājumiem. Gribētos novēlēt, lai jelgavniekiem ir spēks, radošums
un lai jelgavnieki būtu atbildīgi par savu
pilsētu!»

«Jelgavā esmu drošībā,
gaiss šķiet smaržīgāks,
«Man
ir
vēlme
palīdzēt
cilvēkiem»
elpot ir vieglāk»
Līga Celma-Kursiete, diriģente, komponiste un Jelgavas 4. vidusskolas kora
«Spīgo» mākslinieciskā vadītāja: par augstu
profesionālo meistarību, Jelgavas pilsētas
vārda popularizēšanu un augstiem sasniegumiem kora mākslā Latvijā un pasaulē
«Šobrīd gan dzīvoju Rīgā, taču ilgu laiku
Jelgavu esmu saukusi par savām mājām.
Man joprojām ir tāda sajūta, ka Jelgavā es
esmu mājās, drošībā, gaiss šķiet smaržīgāks,
elpot ir vieglāk. Šeit mani saista labi iemīta
taka, pa kuru eju. Bieži priecājos par to, ka
«Spīgo» nav Rīgas koris, kur tādu labu ir
daudz, bet tieši Jelgavas, jo Jelgavai mēs
esam kaut kas īpašs. Man šķiet, ka mēs
viens otru barojam un papildinām: «Spīgo» – pilsētu, pilsēta – mūs. Noteikti mans
lielākais devums pilsētai arī ir kora «Spīgo»
panākumi. Tās ir dziedātājas, kuras dvēseliski atvērušās, kuras ieguvušas skatuves
pieredzi, muzicējušas, iemācījušās, kā sevi
skaisti parādīt tautas tērpos, priecējušas ar
skaistām balsīm, kustībām. Šogad man ir
sanācis daudz komponēt tieši Jelgavai. Uz
Jelgavas Dziesmu un mūzikas svētkiem ir

tapis skaņdarbs «Mītavas teika» ar Kārļa
Vērdiņa tekstu, kas ir liels opuss ar orķestri,
kur ieguldīts daudz laika un liels darbs. Es
ļoti ceru, ka būs skaisti, jo to rakstīju ar
lielu mīlestību pret pilsētu. Pilnīgi negaidot,
šogad uzradās arī Aigara Meri veidotais
koncerts «Mūzika un Jelgava pāri laikiem»,
kas veltīts Jelgavas 750. dzimšanas dienai,
kurā līdzās citu Jelgavas atzītu komponistu
darbiem izskanēja arī mani «Viļņi».»

#

Dace Olte, Jelgavas pilsētas domes
deputāte, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas
vadītāja: par ilggadēju sabiedriski aktīvu
darbu un nesavtīgu ieguldījumu darbā ar
senioriem Jelgavas pilsētā
«Tā ir dzīves nejaušība, ka, studējot
juristos, nonācu strādāt Jelgavā kā inspektore, bet šobrīd šī ir mana pilsēta.
Te nostrādāti 36 gadi, izveidots stabils
un spēcīgs kolektīvs, kas palīdz jelgavniekiem priecīgos un arī ne tik priecīgos
brīžos. Darbs nav viegls, ļoti nervozs,
jābūt zinošam, ļoti akurātam un precīzam. Kāda pensionāre nesen izstāstīja
anekdoti, ko lasījusi avīzē: sociālajā darbā var strādāt tikai ļoti centīgi un gudri
ierēdņi, jo viņi satiekas ar visgudrāko,
rūdītāko un pieredzējušāko sabiedrības
daļu. Nupat noslēdzās klientu aptauja
mūsu nodaļā, un patīkami, ka lielākā
daļa jelgavnieku mūsu darbu novērtējuši
pozitīvi. Protams, ir arī ierosinājumi,
jo mūsu klienti ir domājoši, inteliģenti,
radoši un prasīgi. Pēc izglītības esmu juriste un, pārstāvot aģentūru Administra-

«Tas, ka mani atcerējās
pēc tik ilgiem gadiem, īpaši
aizkustina»
Sarmīte Krasta, bijusī Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja, ilggadēja Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts inspektore: par mūža ieguldījumu
Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības sistēmas izveidē un attīstībā
«Lai gan dzīvē vēlējos kļūt par arhitekti,
59 mūža gadus strādāju izglītībā. Jelgavas
Izglītības nodaļā sāku strādāt 1967. gada
1. martā – tieši savā dzimšanas dienā – un
šeit nostrādāju 25 gadus. Sāku strādāt par
metodiķi, vēlāk biju metodiskā kabineta
vadītāja, skolu inspektore un 16 gadus vadīju nodaļu. Man bijis interesants un bagāts
darba mūžs. Esmu redzējusi simtiem skolotāju un skolu darbu, mēģinājusi ieteikt un
palīdzēt, dažkārt kādu asāku vārdu esmu
pateikusi, bet es mācēju arī atvainoties.
Manā laikā katru otro gadu uzbūvēta jauna
skola un jauns bērnudārzs. Spēju panākt,

ka cilvēki man uzticas, un arī man laimējās,
ka vienmēr līdzās bijuši cilvēki, kuriem
varēju uzticēties, un kopā mēs paveicām
daudz. Lai gan 13 gadus vēl nostrādāju
Izglītības valsts inspekcijā, no Jelgavas
nekad neesmu aizgājusi un arī pēdējos
darba gados atgriezos Izglītības pārvaldē.
Apbalvota savā mūžā esmu daudz, bet tas,
ka mani atcerējās pēc tik ilgiem gadiem, īpaši aizkustina. Paldies! Mana mīļā Jelgava,
plauksti, veidojies un zel!»
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«Mans liktenis ir Jelgava»
Lūcija Ņefedova, Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra režisore: par mūža
ieguldījumu teātra mākslā, Ā.Alunāna
Jelgavas teātra attīstībā un nesavtīgu
darbu Jelgavas pilsētas labā
«Ir prieks, ka arī es esmu šajā apbalvoto kompānijā, ka cilvēki ir mani
pamanījuši. Nevaru vairs savā vecumā
lielus plānus būvēt, bet pateicos par
katru dienu, kas man dota. Manuprāt,
Jelgavā ir īpaša gaisotne un te nemaz
nevar slikti strādāt, jo uz tevi skatās
Aspazija, Rainis, savus noteikumus
diktē Alunāns. Man šķiet, ka te ir arī
tāda garīga gaisotne, kurā vari radoši strādāt. Tā nav pielīšana, bet arī
priekšniecība mums ir laba. Katram
cilvēkam ir savs liktenis, un tikko pasaules gaišreģe Vanga filmā teica, ka
no likteņa neaizbēgsi. Mans liktenis ir
Jelgava. Šī pilsēta man ir saistījusies
ar lieliem plāniem, jo vēlējos Jelgavā
izveidot profesionālo teātri, ko ar
milzīgu entuziasmu arī sāku. Bija pat
projekts, nauda, bet diemžēl liktenis
nebija labvēlīgs šim projektam… Lai
gan šo sapni nerealizēju, centīgi un ar

pilnu atdevi strādāju Jelgavas Ādolfa
Alunāna teātrī. Lai noturētu teātri,
mēs te strādājam no rīta līdz vakaram.
Galvenais, visu to esmu darījusi no
sirds. Esam apbraukājuši visu Latviju,
skatītāji mūs vienmēr gaidījuši, tādējādi nests Jelgavas vārds pasaulē. Jāteic,
bieži par mūsu darbu ir dzirdēts: «Nu,
jā, tā jau var tikai Jelgava...» Es tomēr
gribētu, lai Jelgavā izveidotu atsevišķu
māju teātrim. Uzceliet mazu teātrīti
skvērā aiz kultūras nama! Esmu gatava
savas zināšanas nodot tālāk, ja vien ir
kas ņem pretī.»

«Ne zināšanas, ne aizrautība
nerodas tukšā vietā»

Gerhards Ritcmans, SIA «AKG
Thermotechnik Lettland» direktors: par
ieguldījumu inovatīvas uzņēmējdarbības
izveidē un attīstībā, uzņēmuma sociāli
atbildīgas politikas īstenošanu un mērķtiecīgu atbalstu izglītībai Jelgavā
«Lai izveidotu tik veiksmīgu uzņēmumu, nepietiek tikai ar vienu cilvēku. Par
to ir jāpateicas vairāk nekā 200 mūsu

uzņēmuma darbiniekiem. Mans uzdevums
ir noteikt virzienu un atrast pareizos cilvēkus, kas tajā dosies. Strādājot Jelgavā,
esmu sev izvirzījis trīs mērķus: izveidot
kvalificētas darbavietas un piesaistīt
kvalificētus darbiniekus, lai cilvēkiem nav
jāpamet Latvija bezdarba dēļ; nodrošināt
pilsētai nodokļu ieņēmumus; izmantojot
personiskos kontaktus, Eiropā stāstīt
par Jelgavu, kas ir laba pilsētas reklāma.
Jelgavas mēra Rāviņa kunga vadībā pilsētā
notiek uz rezultātu vērsta izaugsme, kas
iedvesmo. Tā par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi izglītību, kas arī mums
ir ļoti svarīga, tāpēc katru gadu cenšamies
atbalstīt kādu projektu. Viens no pēdējiem
atbalstītajiem ir «Miniphänomenta» Jelgavas skolās un bērnudārzos. Ne zināšanas,
ne aizrautība nerodas tukšā vietā. Tieši šī
pārliecība nosaka mūsu rīcību. Tik augsta
atzinība šajā pilsētai nozīmīgajā gadā – tas
ir ļoti daudz. Tas ir mūsu uzņēmuma darba novērtējums, par ko pateicamies.»

«Lai nekur nav tik labi kā Jelgavā!»
Ruta Kļaviņa, invalīdu un sporta rehabilitācijas kluba «Cerība» vadītāja: par
ilggadēju ieguldījumu sportā cilvēkiem ar
invaliditāti un tā popularizēšanā Latvijā
un pasaulē
«Pēc horoskopa esmu Auns, kurš dažkārt
skrien arī ar pieri sienā, taču vienmēr cenšos domāt ne tikai par sevi, bet arī citiem.
Tas man ģimenē ieaudzināts, jo arī mamma
rūpējās, lai visiem būtu labi. Man ir svarīgi
palīdzēt nevis veiksminiekiem, bet tiem, kuriem kaut kas nesanāk, lai šiem cilvēkiem
neveidojas nevarības kompleksi. Protams,
var jau pievērt acis un atstāt, kā ir: ja nevar,
tad nevar, taču tas ir sliktākais, kā rīkoties.
Man lielāks prieks varbūt ir ne par tiem
augstajiem rezultātiem un medaļām, bet
par ikdienas sīkumiem. Mans uzdevums
ir cerībniekiem dot pleca sajūtu. Ir mums
«Cerībā» biedri, kurus sports pacēlis saulītē,
par viņiem raksta. Iesitiet gūglē Ingrīda
Priede, Dmitrijs Silovs, Edgars Bergs…
Taču arī citiem cerībniekiem sports ir devis
stabilitāti, un visi, kuri pie manis nākuši,
dzīvē ir daudz sasnieguši. Pāris reižu man
ir izkritušas nodarbības, un, atkal satiekoties, dzirdu: «Vai, Rutiņ, mīļā, tu tikai mūs
nepamet, vadi to klubu!» Tātad tas, ko es
daru, ir vajadzīgs! Paldies Dievam, ka man
vēl ir veselība, saprāts, ka varu uzrakstīt
projektus, vadīt šo klubu un dot iespēju

atzinība
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«Tam, kurš nav bijis gans,
nav atbildības»
Voldemārs Strīķis, LLU bijušais
rektors, Dr.agr.profesors emeritus,
valsts emeritētais zinātnieks: par
mūža ieguldījumu augstākās izglītības nozarē un aktīvu sabiedrisko
darbību Jelgavas pilsētā
«Pirmo reizi Jelgavu ieraudzīju,
mācoties Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Agronomijas fakultātē,
kad mums Valdekas pilī 1958. gada
vasarā notika prakse. Šobrīd pagājuši
55 gadi, kopš šo pilsētu uzskatu par
savējo. Esmu stāvējis klāt Ekonomikas fakultātes dibināšanai un 19
gadus biju tās dekāns. Tas ir mans
mīļākais laiks. Pašam gan toreiz nelikās, ka esmu jauns – man bija tikai
32 gadi, apkārt ļoti jaunas un smukas
meitenes, taču jaunība bija pluss, jo
veidojās labs kontakts ar studentiem.
19 gados fakultāti absolvēja 2500
jaunieši, tāpēc mēdzu teikt, ka man
ir vairāk nekā 2500 bērnu. Šķiet, ka
tas arī ir mans pienesums pilsētai.
Nav iestādes, kur nestrādātu mūsu
absolventi. Ja to neuzskatīsiet par lie-

lību, tad mans devums Jelgavai, ko
varu pat rakstiski
apliecināt, ir tas,
ka izvirzīju Andri Rāviņu mēra
amatam. Pēc dekāna amata strādāju par mācību
prorektoru, Saeimā, tiku ievēlēts
par universitātes
rektoru, Jelgavas
domes deputātu.
Vienmēr esmu cieši strādājis ar pilsētu, līdz ar to man pilsētas lietas
vienmēr bijušas svarīgas. Uzskatu,
universitātei un pilsētai ir jāstrādā
cieši kopā, jo visa infrastruktūra taču
ir pilsētā. Ja mēs būtu izolēti, varētu
teikt, lai katrs dzīvojam pa savam, bet
mēs esam visi kopā. Jāatzīst, nekad
neesmu tiecies pēc amatiem, vienmēr
kāds cits mani no malas iebīdījis.
Atceros, ka viens mans absolvents
sarunā ar studentiem teica: «Tam,

kurš nav bijis gans, nav atbildības.»
Tad atskārtu, ka es ganos gāju jau no
piecu gadu vecuma un esmu noganījis
kādus septiņus gadus. Laikam tur
man pienākuma apziņa radusies,
un, ja man kāds jautājums uzticēts,
es godprātīgi arī pildu. Savu lielāko
mūža daļu esmu mācībspēks un kaut
kādas pēdas atstājis arī izglītībā. Arī
manā pētnieciskajā darbībā vienmēr
dominējusi izglītība, un grāmatas ir
vēl viena nodeva.»

«Es tikai cenšos viņus
pavadīt uz lielo ceļu»
Uldis Roga, mākslinieks: par Jelgavas pilsētas popularizēšanu mākslā
un ieguldījumu jaunās paaudzes
mākslinieku izglītošanā
«Jelgavā ierados divdesmit gadu
vecumā, un man šeit pirmās iepatikās
upes. Atminos, kā gāju pāri tiltiem
– mētelis vaļā, vējš pūš, šalle pa gaisu,
un kā tās kurpes pa asfaltu klakšķēja… Tik romantiski. Tolaik domāju
– Jelgavai ir tādas upes, bet viss
apkārt aizaudzis. Taču pēdējos desmit gados ir piepildījies mans sapnis
– upju krasti ir ieguvuši jaunu elpu.
Paskatieties, kas tagad tur notiek
vakaros! Jelgava ir atdzīvojusies, un
šeit jūtos tik labi. Manā dabā nav bijis
neko mainīt: kā jaunībā sāku strādāt
Jelgavas kultūras namā par mākslinieku noformētāju, tā šodien vēl esmu
te un vadu zīmēšanas studiju. Domāju, ka tas arī ir mans lielākais nopelns
– studija, tie audzēkņi, kas atraduši
ceļu mākslā. Neražoju jau es te māksliniekus, te ir tikai pats sākums. Es
tikai viņus mazliet pavadu. Atminos,
gāju 1. klasē, un uz skolu bija jāmēro
septiņi kilometri. Māte vienmēr no
rītiem pavadīja 500 metrus, pārlaida

pāri lielajam ceļam. Ar studiju ir tāpat – es savus audzēkņus tikai cenšos
pavadīt uz lielo ceļu. Un šo gadu gaitā
ir izdevies pavadīt daudzus, grūti pat
uzskaitīt. Bet ir patīkami, ka pa ielu
nāk pretī cilvēks, kuru vārdā vairs neatceros, bet viņš saka: «Labdien, labdien, es pie jums studijā gāju, un tas
bija mans labākais laiks, jo pie jums
ieguvu tik daudz!» Man ir liels prieks

par Jelgavas
saukli «Jel gava – pilsēta
izaugsmei»,
un apbrīnoju to cilvēku,
kuram ienāca
prātā šī spīdošā doma. Tas
ir tik ietilpīgs,
atbilstošs un
veiksmīgs.
At t i e c a s u z
visu, tostarp
mākslas lauciņu, kurā
darbojos. Arī
mākslinieku
dzīvē vērojama izaugsme – mums ir nodibināta
pašiem sava Mākslinieku biedrība,
ir ļoti paveicies ar vadītāju Māri
Branci, daudzi mākslinieki tikuši pie
grāmatām, un dzīve mutuļo. Man ir
sajūta, ka dzīve Jelgavā iet uz augšu.
Pats galvenais, lai Jelgavā būtu daudz
radošu cilvēku, daudz bagātu ideju
šiem cilvēkiem. Mēs jau esam bagāti,
un tas ir jūtams!»

«Ar lepnumu varu teikt, ka esmu no Jelgavas»
cilvēkiem iziet no mājām, darīt to ikdienu
citādāku. Tiesa, viens jau neesi cīnītājs. Man
ir laimējies ar trenerītēm Maiju Ukstiņu,
Lailu Nagli, ar jelgavniekiem, kuri vienmēr
atbalstījuši. Manuprāt, Jelgavā, ja neuzstāda pārāk augstu personīgo latiņu, var
ļoti labi strādāt. Vajag tikai darbu meklēt,
nevis naudu. Ja tev būs zelta rokas, idejām
bagāta galva un degsme šīs idejas realizēt,
tevi pamanīs. Jelgava aug un attīstās gluži
kā mazs bērns. Kļūst skaistāka, gudrāka.
Gribu novēlēt Jelgavai un jelgavniekiem
mieru. Ir teiciens, ka nekur nav tik labi
kā mājās. Ja uzskati, ka Jelgava ir tavas
mājas, tad novēlu – lai nekur nav tik labi
kā Jelgavā!»

Pēteris Dzalbe, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu
departamenta priekšsēdētājs, tiesnesis:
par tieslietu sistēmas pilnveidošanu un
ilggadēju darbu Jelgavas pilsētā, kā arī
ieguldījumu jaunās paaudzes juristu
izglītošanā
«Jelgava ir manas mājas, kur nodzīvoti jau 30 gadi, no tiem 20 nostrādāti
tieši tiesu sistēmā Jelgavā. Priecē, ka ar
katru gadu, pateicoties pilsētas vadības
pūlēm, rūpēm, drosmei, uzņēmībai,
enerģijai, praktiskajai darbībai un strādājošo ieguldījumam, Jelgava kļūst pievilcīgāka. To novērtē ne tikai Latvijas
iedzīvotāji, bet arī ārzemnieki. Lai kurā
pasaules malā es atrastos, ar lepnumu
varu teikt, ka esmu no Latvijas, no

Jelgavas. Patīkami, ka tiesneša darbs
un citi daudzie pienākumi ir ievēroti un
atzīmēti ar pilsētas īpašo apbalvojumu.
Šim apbalvojumam būs goda vieta
manā dzīvē, jo to pasniedz mana pilsēta. Uzskatu, ka šis apbalvojums reizē
ir atzinība arī citiem tiesnešiem, kuri
ikdienā veic ne vienkāršo un ne pārāk
pamanīto darbu. Paldies visiem, kuri
ievērojuši manis – vienkārša cilvēka
– paveikto, izvirzījuši un piešķīruši
šo cienījamo apbalvojumu. Es lepojos
ar Jelgavu. Jelgavai novēlu kļūt par
augstas attīstības pilsētu, kultūras
un sporta centru mūsu plaukstošajā
Latvijā. Jelgavniekiem – būt sirsnīgiem, čakliem un atpūsties protošiem
cilvēkiem.»
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Sākam pieteikt
sakoptākos objektus pilsētā!
No 1.lpp.

Kā informē pašvaldībā, objektus
var pieteikt šādās nominācijās: zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga,
lodžijas vai balkona noformējums;
sakoptākā privātmājas teritorija;
sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms (tiks vērtēts sētnieku
darbs); sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts;
interesantākais žoga risinājums.
Vērtējot konkursam pieteiktos
objektus, tiks ņemts vērā, kā tas
iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku
kustības virzieniem, objekta labiekārtojums – ierīkoto apstādījumu,
celiņu, laukumu, ūdens krātuvju,
mazo arhitektūras formu kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga
caurskatāmība, kā arī objekta
uzturēšanas stāvoklis. Pēc konkursa komisijas lēmuma var tikt

2015. gada 12. maijā SIA «Jelgavas ūdens»
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija parakstīja civiltiesisko līgumu par
projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta» ieviešanu un Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma
piešķiršanu 1,55 milj. EUR apmērā. Projekta
ietvaros 2015. gadā tiks paplašināti kanalizācijas un ūdensvada tīkli 5,25 km kopgarumā.
PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA
IETVAROS – SIA «JELGAVAS ŪDENS».
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

vērtēti arī tie objekti, kuri atbilst
konkursa nosacījumiem, bet nav
pieteikti dalībai konkursā.
Žūrijas komisija var noteikt
papildu nominācijas vai izslēgt
kādu no tām, noteikt vairākus
uzvarētājus vienā nominācijā,
piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas atbilstoši noteiktajam
balvu fondam.
Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa 1. vietu
ieguvēji.
Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa tālruni
63005558 vai e-pastu prese@
dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta
adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un telefona numurs.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī viens
no objektu pieteicējiem – par
aktivitāti.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti pasākumā «Ielīgosim Jelgavā!», kas notiks 20. jūnijā pulksten
18 Pastas salas estrādē.
Vērtēšanas komisiju vadīs
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā
Jurijs Strods. Komisijas sastāvā
iekļauti pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, arhitekte
eksperte Zeltīte Bīmane, JPPI
«Pilsētsaimniecība» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja, JPPI
«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere, Sabiedrisko
attiecību pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību galvenā
speciāliste Līga Klismeta.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekļa amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. pašvaldības kapitālsabiedrības vadīšana atbilstoši nozares attīstības koncepcijām, kapitālsabiedrības
stratēģijai, nodrošinot normatīvo aktu nosacījumu ievērošanu;
2. valdes lēmumu pieņemšana visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes kompetencē;
3. kapitālsabiedrības darbības organizēšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu, plašu
pakalpojumu klāstu, klientiem pieejamu vidi;
4. kapitālsabiedrības attīstības plāna un darbības stratēģijas izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
5. kapitālsabiedrības interešu pārstāvēšana.
Prasības pretendentam:
1. augstākā izglītība;
2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās
daļas nosacījumiem;
3. vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze – vēlams valsts vai pašvaldības iestādē vai uzņēmumā (par
priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā);
4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
6. zināšanas ekonomikas, finanšu un saimniecības procesu vadības jautājumos;
7. teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes, prasme vadīt un organizēt kolektīvu, pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi kapitālsabiedrības ilgstošas attīstības nodrošināšanai.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka uz pretendentu neattiecas Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas nosacījumi;
3. kapitālsabiedrības attīstības plāns 2 (diviem) gadiem, nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas arī
nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu pretendenta atbilstību norādītajām prasībām;
5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekļa amata konkursam» līdz 2015.
gada 12. jūnijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238) (laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»)

aicina darbā korespondentu(-i).
Galvenie pienākumi:
• ziņu un publikāciju materiālu veidošana laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• dalība citu iestādes informatīvo materiālu sagatavošanā.
Pretendentam izvirzītās prasības:
• darba pieredze žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību jomā;
• ļoti laba rakstītprasme;
• labas datorlietošanas prasmes;
• plašs redzesloks un izpratne par sociālpolitiskajiem procesiem valstī.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• dinamisku darba vidi.
Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 25. maijam.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

ziņas

Ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs

Suņiem – savs
pastaigu parks

Īsi
 Līdz 1. jūnijam mainīts Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Higiēnas centra
darba laiks. Pirmdien, 25. maijā, darba
laiks ir no pulksten 8 līdz 12; otrdien, 26.
maijā, – no pulksten 13 līdz 16; trešdien,
27. maijā, – no pulksten 8 līdz 12; ceturtdien, 21. un 28. maijā, – no pulksten
13 līdz 16. Piektdien, 22. un 29. maijā,
Higiēnas centrs tehnisku iemeslu dēļ būs
slēgts. Arī 1. jūnijā Higiēnas centrs būs
atvērts no pulksten 8 līdz 12. Higiēnas
centrā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 var
izmantot dušas pakalpojumus, izmazgāt
un izžāvēt veļu.
 Latvijas Kaulu un locītavu un saist
audu slimnieku biedrības Jelgavas
nodaļas valde sasauc ārkārtas biedru
kopsapulci 3. jūnijā pulksten 16 Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4. Biedru ierašanās obligāta.

Ritma Gaidamoviča
SIA «Agrochema Latvia» (reģ.Nr.LV43603027407),
«Agrocentrs», Dzimtmisa, Iecavas novads, LV-3914,
minerālmēslu un lauksaimniecības preču
importētājs un pārdevējs,

piedāvā darbu
tirdzniecības menedžerim(-ei)
darbam Kurzemes, Zemgales reģionā.

Jelgavā izveidots pirmais specializētais laukums suņiem – iežogotā teritorijā pie Atmodas un
Asteru ielas krustojuma izvietotas divas šķēršļu laipas, kā arī zemē ieraktas riepas suņu treniFoto: Raitis Supe
ņiem. Ar laiku elementu klāsts varētu tikt papildināts.
 Sintija Čepanone

Atmodas un Asteru ielas
krustojumam piegulošajā teritorijā atvērts labiekārtots iežogots laukums
suņu pastaigām, rotaļām
un treniņiem. Šis ir pirmais šāds suņu pastaigu parks mūsu pilsētā,
un pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» lēš,
ka teritorija ir pietiekami
plaša, lai ar laiku tajā
varētu ierīkot vēl papildu
elementus suņiem.
Ideja par suņu pastaigu parku pie
Atmodas un Asteru ielas krustojuma pirms diviem gadiem tika atbalstīta konkursā «LMT Jelgavai»,
kad iedzīvotājiem tika dota iespēja
ar savu balsojumu noteikt, kuriem
no pieteiktajiem projektiem novirzīt
uzņēmuma «Latvijas mobilais telefons» atvēlēto finansējumu. Suņu
pastaigu parks «Dod ķepu» bija
viens no jelgavnieku favorītiem, un
šī projekta īstenošanai tika piešķirti
gandrīz 2850 eiro. «Tiesa, ideja,
saskaņojot to ar LMT, realizēta vien
šajā gadā – lai īstenotu iecerēto, no
budžeta šim mērķim tika paredzēts
papildu finansējums, un kopējās

suņu pastaigu laukuma izveides
izmaksas ir ap 4430 eiro,» norāda
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders, skaidrojot, ka par projekta
līdzekļiem gandrīz 1700 kvadrātmetru plašā teritorija tika iežogota,
savukārt pašvaldības finansējums
novirzīts laukuma pielāgošanai
suņu treniņu un rotaļu vajadzībām,
kā arī labiekārtošanas darbiem.
«Šobrīd tur izveidotas divas
šķēršļu laipas, kā arī zemē ieraktas
riepas, un šie elementi paredzēti,
lai suņi savu saimnieku pavadībā
varētu izkustēties. Ar laiku suņu
treniņu ierīču klāstu varētu papildināt,» spriež I.Auders. Tāpat
nožogotajā teritorijā izvietoti četri
atpūtas soliņi, kā arī divas specializētās urnas suņu ekskrementiem.
Suņu saimnieki aicināti palīdzēt
uzturēt šo teritoriju kārtībā, pirmām kārtām jau savācot mēslus
aiz saviem suņiem un tos izmetot
speciāli tam paredzētajās urnās.
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs akcentē, ka jaunizveidoto suņu
pastaigu laukumu var izmantot
jebkurš jelgavnieks. Suņu pastaigu laukuma teritorija atvērta no
pulksten 7 līdz 22, bet pārējā laikā
tā būs slēgta.
Jāuzsver, ka speciālas teritorijas

iekārtošana suņu pastaigām, rotaļām un treniņiem nav vienīgais
veids, kā pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem cenšas atbalstīt
mājdzīvnieku saimniekus. Jau
iepriekšējo gadu laikā sešas tvertnes suņu ekskrementiem pilsētas
teritorijā ar pašvaldības finansiālu
atbalstu izvietoja Zemgales Dzīvnieku aizsardzības biedrība, 20
specializētās urnas sadarbībā ar
biedrību sarūpēja SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»,
pirms diviem gadiem Lielās talkas
laikā tās izvietojot daudzdzīvokļu
māju pagalmos. Pagājušajā gadā
divas šādas tvertnes «Pilsētsaimniecība» uzstādīja skvērā aiz kultūras
nama, savukārt šogad – pa vienai
stāvlaukumā pie Pasta salas un pie
Zvaigžņu dīķa Pārlielupē, bet divas
– jaunizveidotajā suņu pastaigu
laukumā.
«Pilsētsaimniecībā» vērtē, ka
kopumā pēdējo gadu laikā suņu
īpašnieki ir kļuvuši apzinīgāki
un arī izmanto specializētās urnas, lai atbrīvotos no savāktajiem
mēsliem. Taču atsevišķās vietās
diemžēl vērojams, ka šīs tvertnes
tiek izmantotas arī sadzīves atkritumu izmešanai, lai gan uzlīme
nepārprotami norāda uzstādītās
tvertnes mērķi.

Pensionāru biedrība meklē ģimenes asistentus
 Ritma Gaidamoviča

ir veicināt biedrības biedru un arī
pirmspensijas un pensijas vecuma
Jelgavas Pensionāru
Jelgavas iedzīvotāju sociālo integbiedrība sadarbībā ar
rāciju, iekļaušanos darba tirgū,
Jelgavas Sociālo lietu
piedaloties inovatīva sociālā pakalpārvaldi īsteno projektu
pojuma – ģimenes asistents – vei«Ģimenes asistents Jeldošanā Jelgavā. Projekta laikā 25
gavā», lai izveidotu jaunu
pensijas un pirmspensijas vecuma
sociālo pakalpojumu.
cilvēki pēc īpaši izstrādātas mācību
Projektā var iesaistīties
programmas trīs mēnešus apgūs
pirmspensijas un pensijas
jaunas zināšanas un prasmes, lai
vecuma jelgavnieki, kuri
nākamos sešus mēnešus sadarbībā
gatavi mācīties, lai vēlāk
ar sociālajiem darbiniekiem sniegtu
sadarbībā ar sociālajiem
ģimenes asistenta pakalpojumu
darbiniekiem sniegtu
sociālā riska ģimenēm, personām
ģimenes asistenta paar funkcionāliem traucējumiem,
kalpojumus sociālā riska
ilgstošiem bezdarbniekiem un palīģimenēm, personām ar
dzētu viņiem socializēties, mazināt
funkcionāliem traucējudepresiju un bezcerību. «Projektā
miem, ilgstošiem beziesaistītie mentori palīdzēs risināt
darbniekiem. Interesenti
dažādas individuālās situācijas, lai
aicināti pieteikties līdz
rastu pozitīvu risinājumu katrai
12. jūnijam.
ģimenei. Katram projekta dalībniekam jeb ģimenes asistentam tiks
Jelgavas Pensionāru biedrības piesaistīta viena ģimene,» stāsta
pārstāve un projekta vadītāja Marija M.Kolneja, piebilstot, ka projekta
Kolneja stāsta, ka projekta mērķis noslēgumā tiks izskatīta iespēja

asistentiem iegūt pastāvīgu darbu
Sociālo lietu pārvaldē.
Līdz 12. jūnijam aicināti pieteikties pirmspensijas un pensijas
vecuma cilvēki, kuri būtu gatavi
mācīties un vēlāk sniegt ģimenes
asistenta pakalpojumus. Apmācības būs bez maksas, un tās notiks
vienu reizi nedēļā dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a.
Ceļa izdevumi līdz apmācību vietai
un līdz riska ģimenei tiks segti no
projekta līdzekļiem. Plānots, ka
mācības sāksies jūlijā, bet asistenta
pienākumus projekta dalībnieki
sāks pildīt oktobrī.
Pieteikties var «Sadraudzībā»
pa tālruni 63024428 vai 29705003.
Potenciālajam projekta dalībniekam obligāti klātienē centrā
jāaizpilda arī dalībnieka anketa.
Sīkāku informāciju var iegūt pa
tālruni 26190589. Dienas centra
darba laiks: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no
pulksten 10 līdz 17, trešdienās no
pulksten 12 līdz 19.

Darba pienākumi:
• esošo klientu apkalpošana atbildībā esošajā
teritorijā, nodrošinot preču pārdošanu;
• jaunu sadarbības partneru, klientu piesaistīšana savstarpēji izdevīgu darījumu veikšanai;
• klientu konsultēšana laukaugu mēslošanas
jautājumos.
Prasības kandidātam:
• agronoma izglītība (vidējā speciālā vai augstākā);
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
• mērķtiecīgums un pozitīva attieksme pret
darbu un uzņēmumu;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā un
augošā uzņēmumā ar iespēju pašam organizēt
savu darba laiku;
• profesionālo izaugsmi, pilnveidojot sevi
apmeklējot apmācības un seminārus;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu
agrochema@agrochema.lv līdz 5. jūnijam.
Starptautisks uzņēmums SIA «Dinex Latvia»
(reģ.Nr.40003468507) izgatavo izplūdes sistēmas kravas
automašīnām, autobusiem un komerctransportam.

Sakarā ar darba apjoma palielināšanos
aicinām darbā

METINĀTĀJUS(-AS), ATSLĒDZNIEKUS(-CES).
Prasības pretendentiem:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā (vajadzības gadījumā veiksim nepieciešamo apmācību);
• vēlama atbilstoša izglītība;
• spējas pildīt amata pienākumus nestandarta
situācijās;
• vēlme strādāt, mācīties un paaugstināt kvalifikāciju.
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.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Lūdzam visus ieinteresētos, kas vēlas strādāt, CV
un pieteikuma vēstuli ar norādi «Metinātājs» vai
«Atslēdznieks» sūtīt pa e-pastu lpo@dinex.lv.
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.
Pārrunas veiksim jums pieejamā laikā.
Sākotnējā stundu likme – no 3,50 EUR/stundā.
Stundu likme atkarīga no pretendenta
kvalifikācijas un darba pieredzes.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs

Aprīlī – trīs laureāti

Sveikti sportisti par panākumiem aprīlī:
Peldēšanas skolas audzēknis Deniss Komars (trenere Astra Ozoliņa) par izpildītu
Starptautiskās klases sporta meistara normatīvu, BJSS audzēknis Roberts Kabanovs
(treneris Kims Usačevs) par 5. vietu Eiropas
meistarsacīkstēs junioriem sambo svarā
līdz 68 kilogramiem, kluba «Vitus» karatists
Igors Pinkevičs (treneris Vitālijs Mišins) par
3. vietu Lietuvas čempionātā WKF kumitē,
1. vietu Lietuvas karatē čempionātā «Shotokan» JKA kumitē un 2. vietu Eiropas
SKDUN čempionātā.

Noskaidros Jelgavas
čempionus peldēšanā

21. un 22. maijā no pulksten 16 LLU baseinā notiks Jelgavas pilsētas 2015. gada
atklātais čempionāts peldēšanā un Latvijas kausa izcīņas 6. posms. Pirmajā dienā
peldētāji sacentīsies šādās disciplīnās: 50,
100 un 200 m brīvajā stilā, 200 m brasā,
200 m uz muguras, 200 m kompleksā; otrajā dienā – 50 m tauriņstilā (2003. dz.g.
un jaunāki), 100 m tauriņstilā (obligātā
distance), 100 m brasā, 100 m uz muguras un 100 m kompleksā. Lai veicinātu
tauriņstila attīstību, labākais Jelgavas
peldētājs 100 m tauriņstilā saņems kausu
un naudas balvu. Jelgavas Specializēto
peldēšanas skolu pārstāvēs vairāk nekā
100 audzēkņu, un tiek gaidīti arī viesi no
Rēzeknes, Rīgas un Ķekavas.

Latvijas BMX
braucējiem patīk
Jelgavas trase

Nedēļas nogalē Jelgavā notiks Latvijas BMX
čempionāta posms un Jelgavas čempionāts.
Jelgavas kluba «Mītavas kumeļi» braucējiem
būs mājas trases priekšrocības, jo viņi te aizvada treniņus.
Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

23. un 24. jūnijā Zemgales
Olimpiskā centra BMX trasē norisināsies sacensības.
«Pagājušajā gadā Latvijas
čempionāta Jelgavas posms
bija visapmeklētākais no visiem posmiem. Mūsu trase
ir laba, braucējiem tā patīk,
tāpēc šogad gaidām vairāk
nekā 300 dalībnieku,» norāda BMX kluba «Mītavas
kumeļi» treneris Uldis Balbeks.
Sestdien, 23. maijā, notiks Latvijas
čempionāta 2. posms. «Šogad čempionātā pavisam būs astoņi posmi un
visi ies arī ieskaitē, tāpēc sportistiem,
kuri vēlas cīnīties par medaļām kopvērtējumā, jāpiedalās visos,» stāsta
U.Balbeks. Pirmais posms notika
Ventspilī, un tajā Jelgavas braucēji
izcīnīja septiņas medaļas. «Mūsu kluba sportistu sniegums Ventspilī bija
labs, un es esmu apmierināts,» vērtē
treneris. Otrajā posmā, kas notiks
Jelgavā, no kluba «Mītavas kumeļi»
startēs ap 30 braucēju. Tāpat tiek
gaidīti sportisti no visas Latvijas, kā
arī ārvalstīm – Krievijas, Lietuvas,
Igaunijas, Somijas un, iespējams,
arī no Baltkrievijas. Iespējams, ka
sacensībās piedalīsies arī jelgavnieks
Kristens Krīgers, kurš šobrīd gan trenējas Valmierā. Pārējie Latvijas elites
labākie braucēji – Edžus Treimanis un

Rihards Veide – gan nebūs.
Svētdien, 24. maijā, notiks Jelgavas
atklātais čempionāts BMX, un tajā piedalīsies gandrīz visi tie paši sportisti,
kas sestdienas sacensībās. «Mums tā
ir cīņa par pilsētas čempiona titulu,
bet tiem, kuri mērojuši tālāku ceļu,
tā ir vēl viena treniņiespēja,» norāda
U.Balbeks. Jāpiebilst, ka Jelgavas
čempionātā 15 gadus vecu puišu grupā
tiks arī izcīnīts Gata Jonkusa piemiņas
kauss. Tāpat otro reizi notiks sacensības stafetē. «Stafete pirmo reizi notika
pagājušajā gadā, kad mēs to iekļāvām
savā čempionātā – tas ir kaut kas citādāks un interesantāks,» tā treneris.
Komandā startē četri braucēji – trīs
puiši un viena meitene –, un komandas
tiks dalītas divās grupās: jaunākajā un
vecākajā. Plānots, ka no «Mītavas kumeļiem» katrā vecuma grupā startēs
pa divām komandām.
Vēl Jelgavas čempionāta laikā tiks
rīkotas sacensības bērniem līdz piecu
gadu vecumam ar skrejriteņiem. Dalība nav iepriekš jāpiesaka. «Plānots,
ka mazie brauks pa norobežotu trases
posmu, lai noķertu to pirmo sacensību
garšu,» saka kluba vadītājs Aivars
Balbeks.
Sacensības abas dienas sāksies
pulksten 12. No pulksten 10 – treniņi.
Skatītājiem ieeja – bez maksas.
Sacensības organizē BMX klubs
«Mītavas kumeļi» sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju,
Sporta servisa centru un Zemgales
Olimpisko centru.

sports
«A–Z boulingam» –
divi čempioni

Divi kluba «A–Z boulings» pārstāvji Latvijas
XVIII meistarsacīkstēs boulingā izcīnījuši
zelta medaļu. Par četrkārtēju Latvijas
čempionu vīriešiem kļuva Artūrs Ļevikins,
savukārt Reina Smikarsta uzvarēja junioru
grupā. Viņa startēja arī sieviešu grupā,
bet tur palika bez medaļas. Jāpiebilst, ka
A.Ļevikins līdz
ar čempiona
titulu ieguva
tiesības pārstāvēt Latviju
Eiropas Čempionu kausā,
kas norisināsies oktobrī
Sanmarīno.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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U-14 basketbolistiem bronza Meklē darbu
Jelgavas BJSS
U-14 vecuma
basketbolisti
VEF Latvijas
Jaunatnes
basketbola
līgā izcīnījuši
bronzas medaļas. Komandā spēlēja: Roberts Grīnbergs, Daniels
Gersons, Toms Mūrnieks, Rinalds Krivošenoks, Rimants Enģelis, Bruno Zeltiņš,
Juris Miķelsons, Toms Truksnis, Kristians
Miglinieks, Dāvis Miglinieks, Kristers Znotiņš, Ralfs Brālēns, Hardijs Švarcs, Kristians
Eglītis. Treneris – Jānis Vītols. Jāpiebilst,
ka mūsu spēlētājs D.Gersons tika iekļauts
talantu piecniekā.

Meklēju apkopējas darbu, varu strādāt
dārzā. Tālrunis 28928515.
Aprūpētāja (52 gadi) bez kaitīgiem ieradumiem
no Bauskas novada Īslīces. Ir darba pieredze, sertifikāts. Varu gatavot ēst, dzīvot uz vietas pie klienta
mājās. Strādāju visu darba nedēļu, brīvdienas
– sestdiena, svētdiena. Savu CV pievienošu, kad
būs darba intervija. Tālrunis 20657456.
Vīrietis meklē darbu. Varu dzīvot uz vietas. Izskatīšu
visus darba piedāvājumus. Tālrunis 24850341.

Piedāvā darbu
SIA «RIKD» (reģ.Nr.43603019024) piedāvā
darbu frizierim(-ei), manikīra meistaram(-ei).
Tālrunis 29608278.

Sportosim arī Pilsētas svētkos

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)
vajadzīgi(-as) operatori(-es) otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu-4. Darba
pienākumi: mehānisko iekārtu uzraudzība
ražošanas procesā, darbs ar autoiekrāvēju.
CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

 Ilze Knusle-Jankevica

Pērk

Pilsētas svētku kulminācijas nedēļā notiks arī Jelgavas Sporta
diena – 31. maijā. Lielākā daļa
aktivitāšu norisināsies Pasta
salā, bet būs arī aktivitātes uz
ūdens, savukārt pļavā pretī
pilij notiks volejbola turnīrs.
«Ikvienam būs iespēja gan
pašam piedalīties sportiskās aktivitātēs, gan vērot, kā to dara
profesionāļi,» norāda Sporta
servisa centra vadītāja vietniece
Maija Actiņa.
Sporta dienā notiks arī Jelgavas nakts
pusmaratona skriešanas koptreniņš kopā
ar futbola kluba «Jelgava» spēlētājiem, kā
arī darbosies pusmaratona telts, kur varēs
reģistrēties skrējienam.
Vēl notiks Latvijas kausa 4. posms,
Jelgavas atklātais čempionāts svarbumbu
sportā un Latvijas čempionāts virves vilkšanā pieaugušajiem un jauniešiem. Šajos
pasākumos piedalīsies profesionāļi. Bet
būs arī iespēja piedalīties virves vilkšanas
sacensībās Tautas klasē. «Komandas tiks
vērtētas sieviešu un vīriešu grupā, komandā
– pieci cilvēki,» skaidro M.Actiņa. Virves
vilkšanai var pieteikties iepriekš pa e-pastu
edgarsludzitis@inbox.lv vai uz vietas.
Tāpat varēs piedalīties arī airēšanas sacensībās ģimenēm. Laivas un pārējais aprīkojums tiks nodrošināts, un komandai, kas
sastāvēs no diviem līdz četriem cilvēkiem,
būs jānoairē distance uz laiku. «Gatavojoties airēšanas sacensībām, interesenti varēs
vērot smaiļotāju un kanoe airētāju paraugdemonstrējumus, varbūt noderēs kāds viņu
knifiņš,» nosaka M.Actiņa.
Pļavā pretī pilij norisināsies volejbola

turnīrs «Jelgavai 750». Plānots, ka tajā
piedalīsies ap 800 dalībnieku. Komandas
var pieteikties līdz 28. maijam, rakstot pa epastu sports@jelgavasnovads.lv. Komandas
tiks vērtētas zēnu, meiteņu, vīriešu open
un sieviešu open grupā. Komandā – četri
cilvēki. Ar nolikumu var iepazīties mājas
lapā www.sports.jelgava.lv.
Pasta salā būs arī darbnīcas, kurās sporta skolas un klubi prezentēs savu sporta
veidu, rādīs paraugdemonstrējumus. «Būs
iespēja uzzināt vairāk par futbolu, lakrosu,
orientieristi būs sarūpējuši labirintu, karatisti, mākslas un Jelgavas skolu aerobikas
konkursa uzvarētāji rādīs priekšnesumus,»
stāsta M.Actiņa. Vēl būs apskatāma fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma izstāde «Šķēpa
mešana Jāņa Lūša kausa izcīņā un Latvijas
olimpiskie medaļnieki». Ar šīs izstādes
palīdzību tiks popularizēta šķēpmešana un
J.Lūša kausa izcīņa, kas pēdējos gados notiek pie mums Jelgavā. Šogad šķēpmešanas
sacensības Zemgales Olimpiskajā centrā
paredzētas 14. jūnijā.
Sporta dienas laikā tiks rīkota arī labdarības akcija «Dāvāsim iespēju sportot» – būs
iespēja ziedot sporta apģērbu, apavus un inventāru, piemēram, bumbas, lecamauklas,
vingrošanas apļus, bērniem un jauniešiem
no Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra
un bērniem no trūcīgām ģimenēm. «Šīs
akcijas mērķis ir dāvāt iespēju sportot un
būt veselīgiem un aktīviem tiem, kuriem ir
degsme to darīt, taču dažādu apstākļu dēļ
nav nepieciešamā inventāra un apģērba,»
norāda Sporta servisa centra sporta darba
organizatore Aļona Fomenko.
Sporta dienas aktivitātes Pasta salā
norisināsies 31. maijā no pulksten 10 līdz
15. Ieeja – bez maksas. Detalizētāka pro
gramma tiks publicēta nākamajā laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» numurā.

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus, augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Ordeņus, nozīmītes, armijas fotogrāfijas.
T.27166669
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela
67A T.26984528

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Koptu dārzu ar siltinātu mājiņu Jelgavas
novada «Ūzās» T.26090756
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
135 EUR. 29907466
Bērza kantainās skaidu briketes. 27029553
Smilti, šķembas, melnzemi, granti. T.29595955

Dažādi
Iznomā telpas viesnīcas «Jelgava» ēkā, sākot
no 24 m2. Cena – 8 EUR par m2 (iekļaujot
komunālos maksājumus). T.28357481.
Kvalitatīvs dzīvokļa remonts. Konsultēju.
T.28861525, Jānis
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
Atjauno vannu emalju. T.20605520
Sētas, žogi, bruģēšanas darbi. T.27732325
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Pļauju zāli. T.25994203
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz iesniegt
prasību tiesā (maksātnespēja, parādu piedziņa).
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Apbedīšanas piederumu ražotne piedāvā zārkus,
pieminekļus, kapu labiekārtošanu. Tel.29537176.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē,
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
/V.Kokle-Līviņa/
Skumju brīdī, atvadoties no māmuliņas,
esam kopā ar Sanitas Pūres ģimeni.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JEVGENIJS SKORKINS (1938. g.)
ALVĪNA ANCĒVIČA (1929. g.)
VASĪLIJS FIĻIMONOVS (1942. g.)
JAUTRĪTE ZVANE (1940. g.)
KLAUDIJA PIVOVAROVA (1923. g.)
JEVGENIJS BELOGRUDOVS (1957. g.)
OLGA BITE (1933. g.)
EMILIJA MEŽROZE (1924. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2024.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 100.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sesilija Aherna. Starp debesīm un šo zemi». Melodrāma. 2014.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Volless un Gromits. Dzīvību vai kukuli?» Animācijas filma.
13.25 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 84.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2024.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 99.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 3.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.50 «Iebrauc kino».*
1.20 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 644.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 83.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 8.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
13.40 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Baltkrievija.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 35.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 645.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 9.sērija.
19.55 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mana sirds Malaizijā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 55.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 82.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 53.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.25 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.
23.40 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 53.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 22.sērija.
10.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
11.05 «Māmiņu klubs 8».
11.35 «Gatavo 3».
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 71. un 72.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Detektīvseriāls. 13.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 72.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 316.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
0.05 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
2.05 «Nekā personīga».
3.00 «TV3 ziņas piedāvā: dokumentāls stāsts «Bērziņlaiki»».
3.20 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 22.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 26. maijs
LTV1
51.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2025.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 101.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Johanna un lidotājs. Ceļš uz Āfriku». Melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 85.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2025.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 100.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. ««Apple» viltus solījumi». Dokumentāla filma.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija».*

LTV7
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 645.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 84.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 9.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «100 g kultūras. Personība».*
13.40 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Ķīna.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 36.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 646.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 16.sērija.
19.05 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
19.15 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
19.30 TIEŠRAIDE. «LBL 5.finālspēle».
21.40 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 10.sērija.
22.30 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.20 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 7.sērija.
0.25 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.25 «Montija Dona franču dārzi». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 82.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 2.sērija.
12.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 5.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 56.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 83.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 54.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Labākais vecums». Romantiska komēdija. 2012.g.
23.10 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 54.sērija.
2.10 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 17.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 9.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 72. un 73.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 73.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 12.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.00 «Tētuka meitiņas 8». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
0.30 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.25 «Rozenheimas detektīvi 8». Detektīvseriāls. 13. un 14.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 27. maijs
LTV1
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2026.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 102.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 86.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2026.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 101.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 1.daļa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TIEŠRAIDE. «Kurš nākamais? Valsts prezidenta kandidātu debates».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Zebra».
23.35 «Momentuzņēmums».
23.50 «Iebrauc kino».*
0.20 ««Apple» viltus solījumi». Dokumentāla filma.
1.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 646.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 85.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 10.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.

tv programma
14.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 37.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 647.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 11.sērija.
20.25 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
21.15 «100 g kultūras. Personība».*
22.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 52.sērija.
23.20 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 16.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 83.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Labākais vecums». Romantiska komēdija. 2012.g.
12.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 57.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 84.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 55.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 8.sērija.
22.10 «Savējais». ASV krimināldrāma. 2006.g.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 55.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 10.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 73. un 74.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 74.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
22.50 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.50 JAUNUMS. «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 1.sērija.
0.50 «Tētuka meitiņas 8». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.20 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 9.sērija.
2.05 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 13.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 28. maijs
LTV1
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2027.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 103.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 87.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2027.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 102.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Kurš nākamais? Valsts prezidenta kandidātu debates».* (ar surdotulk.).
1.50 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 647.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 86.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 11.sērija.
11.15 «Kurš nākamais? Valsts prezidenta kandidātu debates».* (ar surdotulk.).
12.50 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.20 «Latvija var!»*
13.40 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 38.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 648.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
19.30 TIEŠRAIDE. «LBL 6.finālspēle».
21.45 «Iebrauc kino».*
22.15 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 12.sērija.
23.05 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
23.55 «Sporta studija».
0.40 «Zebra».* (ar subt.).
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 84.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».

Ceturtdiena, 2015. gada 21. maijs
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 1.sērija.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 58.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 56.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 JAUNUMS. «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
23.15 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 56.sērija.
2.10 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 7.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 14.sērija.
10.05 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 4.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 11.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 74. un 75.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 75.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.45 «Tētuka meitiņas 8». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
1.15 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 10.sērija.
2.05 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 14.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 29. maijs
LTV1
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 104.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Ciemiņš virtuvē».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 88.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 103.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 TV PIRMIZRĀDE. «Māra». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
1.15 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 648.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 87.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 12.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 39.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 649.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 13.sērija.
20.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Pols Saimons».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.10 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati». ASV un
Spānijas romantiska komēdija. 2010.g. (ar subt.).
0.00 «Krodziņā pie Paula».*
1.30 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.35 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4. un 5.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 85.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 2.sērija.
12.05 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.20 «Karamba!» Humora raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 86.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 57.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 57.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
6.40 JAUNUMS. «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 15.sērija.
10.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 12.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.35 «Rozenheimas detektīvi 8». Detektīvseriāls. 17.sērija.
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Vientuļnieks». Romantiska komēdija. 2009.g.
0.30 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
2.10 «Komisārs Reksis 2». Seriāls. 15.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 30. maijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Velniņi». Animācijas filma.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Pavisam īsta mīlestība».
Ģimenes filma. 2011.g. (ar subt.).
12.05 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».* Fināls.
15.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
16.05 «Latvijas novadu cīņas».*
17.05 «Suņu dzīves noslēpumi». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.40 «Pie bagātās kundzes». Nacionālā teātra izrāde.
22.45 ««Teātris.zip»».
23.00 «Pie bagātās kundzes». Nacionālā teātra izrāde.
0.20 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.05 «Momentuzņēmums».*
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
7.05 «Bernhards Gržimeks. Rūpes par apdraudēto».
Vācijas biogrāfiska drāma. 2015.g. 2.sērija.
8.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
9.25 «100 g kultūras. Personība».*
10.10 «Province».* (ar subt.).
10.45 TIEŠRAIDE. «ZZ Festivāls».
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* Pits Andersons.
13.00 TIEŠRAIDE. «ZZ Festivāls».
13.20 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.55 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
15.00 TIEŠRAIDE. «ZZ Festivāls».
15.20 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi».
Mācību videofilma.
16.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
17.00 TIEŠRAIDE. «ZZ Festivāls».
17.15 TV PIRMIZRĀDE. «Pasaules sporta balva «Laureus 2015»».
19.05 TIEŠRAIDE. «ZZ Festivāls».
20.40 «Lielais pārgājiens».*
21.30 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 60.sērija.
0.00 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati». ASV un
Spānijas romantiska komēdija. 2010.g. (ar subt.).
1.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
2.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.55 ««Mikrofona» dziesmas».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 86.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Koncertuzvedums «Manas ģimenes ceļš»». 2015.g.
14.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.
15.25 «Pārvērtības». ASV komēdija. 2013.g.
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 3.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.50 «Varenā sirds». ASV un Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2007.g.
2.00 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 1999.g. 1.sērija.
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
12.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
13.15 «Mīlas mūžīgā drosme». ASV vesterns. 2011.g.
15.15 «Uzņemtie». ASV komēdija. 2006.g.
17.05 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Iepazīsties – Robinsoni!» ASV animācijas filma. 2007.g.
21.30 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja. Dzīvības šūpulis».
ASV, Vācijas, Lielbritānijas un Japānas piedzīvojumu filma.
23.55 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
1.55 «Uzņemtie». ASV komēdija. 2006.g.
3.30 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
4.30 «TV3 ziņas».
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Svētdiena, 31. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.50 «Kas te? Es Te!»
9.20 «Neparastie rīdzinieki». Animācijas filma.
9.50 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
10.20 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.50 «Montija Dona franču dārzi». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sesilija Aherna. Vesela puse dzīves».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.

Piedāvā darbu asistentam(-ei)

9 gadus vecam zēnam ar autiskā spektra traucējumiem,
kas viņam sniegtu atbalstu mācību procesā skolā un
ārpus skolas aktivitātēs.
Mēs sagaidām radošu, elastīgu, sadarboties gribošu personību, kas
savu darbu veic atbildīgi un ar mīlestību, cilvēku, kas var kļūt par
bērna draugu un skolotāju un atbalstīt ģimeni, kad tas nepieciešams.

23.05 «Māra». Dokumentāla filma.
0.35 «Suņu dzīves noslēpumi». Dokumentāla filma.
1.30 «Planēta Dzintars». Dokumentāla filma.
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «Robotāda». Dokumentāla filma.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
6.55 ««SeMS» ceļo».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
11.45 «Manas māsas bērni Ēģiptē». Dānijas ģimenes filma. 2004.g.
13.10 «Johanna un lidotājs. Leģenda par dzērvēm».
Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
14.50 «Bernhards Gržimeks. Rūpes par apdraudēto».
Vācijas biogrāfiska drāma. 2015.g. 2.sērija.
16.30 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
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TV programma
17.00 TIEŠRAIDE. «LBL 7.finālspēle».
19.25 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 9.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 8.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Anekdošu šovs 2».*
0.55 «Leģendārie albumi. Pols Saimons». Dokumentāla filma.
2.05 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 ««SeMS» ceļo».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dzintara dziesmas 4».
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.35 TIEŠRAIDE. ««Labestības dienas» labdarības maratons».
11.50 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
14.05 TIEŠRAIDE. ««Labestības dienas» labdarības maratons».
14.35 «Pēcnācēji». ASV komiska drāma. 2011.g.
16.55 TIEŠRAIDE. ««Labestības dienas» labdarības maratons».
17.15 ««Mamma Mia!»». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.

17.50 «Ziņas sešos».
18.00 ««Mamma Mia!»». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
19.55 TIEŠRAIDE. ««Labestības dienas» labdarības maratons».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TIEŠRAIDE. «Lielais «Labestības dienas» koncerts».
23.25 «Pēcnācēji». ASV komiska drāma. 2011.g.
1.30 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 2.sērija.
3.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
6.50 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 JAUNUMS. «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g.

12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
14.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.40 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja. Dzīvības šūpulis».
ASV, Vācijas, Lielbritānijas un Japānas piedzīvojumu filma.
17.00 «Iepazīsties – Robinsoni!» ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nakts muzejā 2». ASV komēdija. 2009.g.
22.10 «Sargi». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
2.00 «Mīlas mūžīgā drosme». ASV vesterns. 2011.g.
3.35 «Vientuļnieks». ASV romantiska komēdija. 2009.g.

Piedāvā darbu asistentam(-ei) pavadonim(-ei)
6 gadus vecam zēnam ar autiskā spektra traucējumiem,
lai kopā dotos uz nodarbībām un procedūrām.
Darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās.
Darba vieta: Jelgava.
Darba samaksa: oficiāla (valsts noteiktais minimālais
atalgojums, uzņēmuma līgums).
Papildu informācija un pieteikšanās pa tālruni
25909913 (Viktorija Gordijenko).

AMIGO DZINTARA DZIESMU APTAUJAS

NOSLĒGUMA
KONCERTS

Darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās.
Darba vieta: Jelgava.
Darba laiks: nepilna slodze, katru darba dienu no
plkst.8.15 līdz 13.30.
Darba samaksa: oficiāla (uzņēmuma līgums) + dažādi bonusi.
Informācija pa tālruni 22080338 (Inga Baļe).
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu inga.bale@inbox.lv.

Angļu valodas studija aicina pieteikties
angļu valodas skolotāju

ar labām angļu valodas zināšanām darbam jūlijā un augustā Jelgavā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Tālrunis 26456942 (Sanita Cvetkova).

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

2015./2016. mācību gadā uzņem skolēnus
5., 6., 7. klasē (uzņemšana – no 1. jūnija).

Skolēni aicināti izvēlēties mācības profesionāli orientētajā (ar
specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas,
dabaszinību un tehnikas novirziena klasē (padziļināta matemātikas un informātikas apguve).

Uzņemšana 10. klasē notiks
no 15. līdz 19. jūnijam.

Skola piedāvā apgūt inženierzinātņu un vispārizglītojošā vai
humanitārā virziena programmas.
Informācija – www.jtv.lv vai pa tālruni 63045548.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) piedāvā darbu
• vecākajai medicīnas māsai (1 slodze),
• fizioterapeitam(-ei) (0,5 slodzes),
• sociālajam(-i) aprūpētājam(-i) (1 slodze),
• aprūpētājam(-i) (1 slodze).
CV sūtīt pa e-pastu jbsac@inbox.lv.

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
8 – 14 gadus vecus audzēkņus – programmā 20V;
15 – 25 gadus vecus audzēkņus – programmā 30V.
Audzēkņu uzņemšana notiek līdz 25. maijam.
www.j-m-s.lv

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.Nr.41703007150) aicina savā komandā

loģistikas speciālistu(-i)/
klientu konsultantu(-i).

Darba pienākumi:
• maršruta lapu izsniegšana un apkopošana, tajā skaitā
ceļazīmes;
• ikdienas šoferu darba uzdevuma izpildes kontrole (km,
laiks, konteineru iztukšošana);
• maršruta kontrole un salīdzinājums ar optimizēto,
novirzes no maršruta;
• operatīvi veikt izmaiņas nākamo dienu maršrutos, ja
kādu apstākļu dēļ netiek izpildīts maršruts;
• maršrutu koriģēšana dienas laikā;
• maršruta lapu apstrādāšana un ievadīšana datorā:
• degvielas kontrole;
• darbs Klientu daļā kolēģa slimības/atvaļinājuma laikā;
• atskaišu sagatavošana;
• klientu sūdzību izskatīšana.
Prasības pretendentiem:
• iepriekšēja darba pieredze loģistikas jomā vismaz 2 gadi;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• pozitīva attieksme pret darbu un klientiem;
• teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
CV un īsu pieteikuma vēstuli ar amata norādi sūtīt pa
e-pastu personals@komunalie.lv. Tālrunis 63007719.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.
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13. jūnijā, 20:00
JELGAVĀ, UZVARAS PARKA ESTRĀDĒ!
Kopā ļausimies dziesmām un dejām un kopā noteiksim sezonas iemīļotāko melodiju.
Pēc koncerta lustīga zaļumballe.
Biļetes nopērkamas „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās. Amigo klienti 2 biļetes uz
koncertu var iegādāties ar 30% atlaidi, uzrādot īpašo akcijas kodu „Biļešu Paradīze” kasēs.

Uz tikšanos gada lielākajā iemīļotās mūzikas koncertā!
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notikumi
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Pavasaris Jelgavā
Vērtējot pavasara posma
fotokonkursa
darbus, žūrijas
pārstāvji uzteic
to, ka katrā
konkursā ar
vienu fotogrāfiju vai pat
veselu sēriju
parādās kāds
jauns fotogrāfs, un šajā
reizē tāds
bija Pils salas
savvaļas zirgu
uzraugs Einārs
Nordmanis.
Viņš ar savu
iesūtīto «zirgu
stāstu» arī
kļuva par pavasara posma
uzvarētāju.
Foto: Raitis
Supe
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ atklāta Jelgavas 750.
jubilejas gadam veltītā fotokonkursa pavasara posma labāko darbu izstāde un nosaukti
konkursa uzvarētāji. 1. vietu par
iesūtītajām pavasara bildēm
saņēma Pils salas savvaļas zirgu
uzraugs Einārs Nordmanis, kurš
atzīstas, ka konkursam bildes
ar saviem draugiem – zirgiem
– iesūtījis tikai desmit minūtes
pirms konkursa noslēguma.
«Pats pret savām fotogrāfijām
esmu diezgan kritisks. Tā ļoti
patīk tikai kādi pieci procenti no paša arhīva,» nosaka
E.Nordmanis. Pavasara foto
izstāde Jelgavas kultūras namā
skatāma līdz 14. jūnijam, bet
pašvaldības iestāde «Kultūra»
jau aicina līdz 1. septembrim
iesūtīt vasaras posma bildes.
Pavasara posmā piedalījās 25 fotogrāfi,
iesniedzot 210 bildes, no kurām izstādē
apskatāmas, pēc žūrijas domām, labākās.
Par uzvarētāju pavasara posmā atzīts
E.Nordmanis, kurš saņēma 150 eiro naudas balvu, 2. vietā ierindojas Guntars
Strangats, saņemot 70 eiro, bet 3. vietā
– Kaspars Zaķis, saņemot 40 eiro. Jāpiebilst, ka abi pēdējie kungi tādas pašas vietas
izcīnīja arī fotokonkursa ziemas posmā.
Veicināšanas balva – 20 eiro – šoreiz tika

ziemas posma uzvarētājai Dzintrai Žvagiņai un Edgaram Griestiņam.
E.Nordmanis pavasara fotokonkursam
iesūtījis atļautās desmit fotogrāfijas ar Pils
salas savvaļas zirgiem. «Fotografēt neesmu
mācījies, tas man ģimenē. Vecmāmiņa bija
cienīta fotogrāfe,» stāsta E.Nordmanis,
kautrīgi sakot, ka nekāds lielais fotogrāfs
viņš neesot. Vienkārši ir dienas, kad uznāk
iedvesma, ir pareizās gaismas, un tad top
vesela bilžu sērija. Bet ir arī dienas, kad
neko nevarot nofotografēt. Viņš piebilst,
ka šim fotokonkursam mudinājusi pieteikties mamma. «Atzīšos, es nelasu avīzi, arī
internetā neko nemeklēju, tāpēc par visām
svarīgākajām norisēm pilsētā mani informē
mamma, un tā bija arī ar šo konkursu. Ilgi
domāju, vai piedalīties, taču desmit minūtes pirms noslēguma ātri izvēlējos desmit
bildes un nosūtīju,» tā zirgu uzraugs. Viņš
atzīst, ka fotoaparāts teju vienmēr ir līdzi,
bet gadās, kad nākas kost sev pirkstos, jo
ir interesanta situācija, perfekta gaisma,
bet fotoaparāta nav. «Tad ir ļoti žēl,» saka
E.Nordmanis. Visvairāk bilžu, protams,
viņam ir tieši ar Pils salas iemītniekiem
zirgiem. E.Nordmanis atzīst, ka zirgus
fotografēt ir viegli, jo tie ir lieli, tāpat nevarot teikt, ka ļoti ātri kustas, līdz ar to
nav grūti tos pļavā atrast un nofotografēt.
«Kukaiņus bildēt noteikti ir sarežģītāk,»
nosaka E.Nordmanis. Zirgu uzraugs stāsta, ka zirgi tiek bildēti visos gadalaikos,
jo īpaši pateicīgi tie ir pavasarī, kad ērzeļi
kārto savas attiecības. Tā nesen 15 minūšu laikā tapusi vesela bilžu sērija. Tiesa,

fotoizstādē tā neparādās. «Pavasarī sanāk
visatraktīvākās bildes, turklāt arī apkārtne
skaista – viss plaukst un zied, zirgi ir pūkaini, smuki,» tā E.Nordmanis, piebilstot,
ka viņa arhīvā ir tūkstošiem bilžu no
dažādiem gadalaikiem un situācijām. «Es
bildes izmantoju savās vides gida gaitās.
Kad vasarā nāk ekskursanti, varu parādīt
bildes, kā zirgi ziemā pļavā dzīvo, bet ziemā
varu parādīt, kā te izskatās vasarā,» stāsta
konkursa uzvarētājs.
Žūrijas komisijas pārstāve, kurai arī uzticēta izstādes iekārtošana, Maira Dudareva
atzīst, ka Jelgava ir skaista visos gadalaikos. «To arī mēs vēlamies parādīt ar šo
konkursu un izstādēm. Cilvēki, manuprāt,
ir uztvēruši mūsu vēstījumu caur konkursu
– bildēs daudz vairāk parādās iedzīvotāji un
iepriekš neredzēti Jelgavas skati un vietas,»
priecājas M.Dudareva.
Jāpiebilst, ka viens no fotokonkursa
mērķiem ir stiprināt Jelgavas attiecības
ar sadraudzības pilsētām, tāpēc izstāde
tiks izmantota ceļojošajai fotoizstādei, ko
eksponēs Jelgavas sadraudzības pilsētās.
Ar to varēs iepazīties Šauļos, Pērnavā, Belostokā, Magadanā un citās sadraudzības
pilsētās. Bet līdz 14. jūnijam pavasara posma izstāde apskatāma Jelgavas kultūras
nama 1. stāvā.
Līdz 1. septembrim organizatori – pašvaldības iestāde «Kultūra» – gaida pieteikumus nākamajam fotokonkursa posmam
«Vasara». Nolikums un pieteikuma anketa
pieejama mājas lapā kultura.jelgava.lv
sadaļā «Uzzini».

Aicina uz labestības skrējienu Stacijas parkā
 Ritma Gaidamoviča

(dalībnieku reģistrācija – no pulksten 10 līdz
10.30). «Nes cerību 2015» aicināts piedalīVeicinot ģimeņu lietderīgu un
ties ikviens jelgavnieks – cilvēki ar īpašām
sportisku brīvā laika pavadīšavajadzībām, bērni, jaunieši, pieaugušie,
nu, reizē popularizējot veselīgu
seniori, Jelgavas ģimenes, uzņēmumu
dzīvesveidu, sieviešu biedrība
pārstāvji. Soļojot, nūjojot, dejojot vai citādā
«Harmonija» sadarbībā ar Saveidā dalībniekiem būs jāveic konkrētas
biedrības integrācijas pārvaldi
distances – no 700 līdz 1400 metriem garas.
(SIP) 6. jūnijā Stacijas parkā
Skrējienā tiks noteikta kuplākā komanda,
organizē simbolisku labestības
oriģinālākie, vecākie, jaunākie dalībnieki,
skrējienu «Nes cerību 2015».
kuri saņems veicināšanas balvas.
Pieteikšanās skrējienam – līdz
«Labestības skrējiena galvenā doma
1. jūnijam.
ir integrēt sabiedrībā cilvēkus ar īpašām
vajadzībām, pievēršot uzmanību viņu
Organizatori ziņo, ka pasākums notiks 6. problēmām un ikdienai, uzsverot, ka mēs
jūnijā Stacijas parkā no pulksten 10 līdz 13 visi varam darboties kopā. Nav nozīmes na-

cionalitātei, vecumam, veselības stāvoklim,
jo visi esam līdzvērtīgi cilvēki,» saka SIP
speciāliste Sņežana Zenovjeva.
Pasākumā būs neliels koncerts, kā arī
dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem.
Paralēli sportiskajām aktivitātēm notiks
ziedojumu vākšana, un tie vēlāk tiks novirzīti Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai
«Zvaigzne» un invalīdu sporta un rehabilitācijas klubam «Cerība».
Komandām līdz 1. jūnijam ieteicams
pieteikties, sūtot komandas nosaukumu,
dalībnieku skaitu, pārstāvētās iestādes/
organizācijas/uzņēmuma nosaukumu pa
e-pastu snezana.zenovjeva@dome.jelgava.
lv. Informācija pa tālruni 63005496.

Studentu teātri piepildīs divus maija vakarus
 Ritma Gaidamoviča

Reizē ar Pilsētas svētkiem LLU
Studentu teātris 29. un 30.
maijā Jelgavā rīko Latvijas
universitāšu teātra festivālu
«Divi maija vakari», aicinot uz
četrām izrādēm Latvijas universitāšu teātru izpildījumā:
Antona Čehova «Mežaini»,
Daiņa Grīnvalda «Rieteklīša
uzaušanu», Viljama Šekspīra
«Otello» un Eižena Labiša «Mizantropu».

Latvijas universitāšu teātru festivālā
«Divi maija vakari» Jelgavā pulcēsies četri
lielo universitāšu teātri. Festivālu piektdienas, 29. maija, vakarā pulksten 20 atklās
Jelgavas Studentu teātris ar A.Čehova «Mežaini». Šī izrāde amatierteātru skatē «Gada
izrāde 2014» saņēma augstāko pakāpi, un
kā vienīgais no mūsu pilsētas Studentu teātris piedalījās fināla izrāžu festivālā, rādot
šo iestudējumu Dailes teātrī.
30. maijā pulksten 11 iespējams noskatīties Rīgas Tehniskās universitātes
teātra studijas «Spēle» izrādi «Rieteklīša
uzaušana» (režisors Romāns Grabovskis),

bet pulksten 16 Latvijas Universitātes
Studentu teātris skatītājus iepriecinās
ar V.Šekspīra «Otello» (režisors Visvaldis
Klintsons). Savukārt otro dienu noslēgs
E.Labiša «Mizantrops» Rīgas Tehniskās
universitātes studentu teātra «Kamertonis»
izpildījumā (režisore Ludmila Stančika). Jāpiebilst, ka šī izrāde būs krievu valodā.
Visas izrādes tiks rādītas Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a. Ieejas
maksa – 2 eiro.
Studentu teātri iecerējuši piedalīties arī
Jelgavas Pilsētas svētku gājienā un sagādāt
pārsteigumus Jelgavai dzimšanas dienā.

