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Sākas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcija

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Maija pēdējā
svētdienā – jau 12.
Jelgavas velobrauciens
 Jana Bahmane

Svētdien, 28. maijā,
pulksten 16 velo entuziasti individuāli,
ar ģimenēm, draugiem vai ar kolektīvu
aicināti piedalīties ikgadējā Jelgavas velobraucienā, kas notiks
jau 12. reizi. «Šogad
velobrauciens noritēs
zem vienota temata
«Dabas draugi», tādēļ
aicinām ikvienu dalībnieku padomāt ne
vien par piemērotu
un drošu ekipējumu,
bet arī tematisku vizuālo noformējumu,»
aicina Sabiedrības
integrācijas pārvaldes speciāliste Žanna
Novaša.

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

noslēdza aprīļa beigās. Uzņēmuma projektu vadītājs Aigars
Šonedēļ sākas JelgaOzoliņš skaidro: kā pirmie
vas Valsts ģimnāzijas
tiks veikti demontāžas darbi,
ēkas Mātera ielā resaglabājot kultūrvēsturiskās
konstrukcija, ko savērtības, un tad sekos restauskaņā ar iepirkuma
rācijas, pārbūves un citi darbi.
rezultātiem un noTo izpildes termiņš saskaņā
slēgto līgumu veiks
ar līgumu ir 20 mēneši. Tāpat
būvsabiedrība «ReRe
uzņēmums vasarā plāno orgabūve 1».
nizēt pasākumu, kura mērķis
būs iepazīstināt sabiedrību ar
Pašvaldība līgumu ar uz- darbu gaitu. «Šādu vēsturiski
ņēmumu par Jelgavas Valsts nozīmīgu būvju rekonstrukcija
ģimnāzijas rekonstrukciju pilsētā ir nozīmīgs process,» ie-

ceri pamato uzņēmuma «ReRe
būve 1» valdes priekšsēdētājs
Valdis Koks. Jāpiebilst, ka uzņēmumam ir pieredze līdzīgos
objektos, jo šobrīd Rīgā tiek
rekonstruēta Franču liceja
ēka, bet iepriekš uzņēmums
piedalījies gan Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas, gan Nacionālās bibliotēkas
būvniecībā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka ģimnāzijas
ēka tiks atjaunota 30. gadu
stilā, saglabājot vēsturiskos

elementus un vienlaikus telpas
modernizējot. Skolas ēkai būs
četri stāvi ar papildu mācību
telpām, plašu bibliotēku, vingrošanas zāli, telpām medicīnas personālam, ēdamzāli ar
apmēram 300 vietām. Tāpat
paredzēts pārveidot stadionu
pie skolas, ierīkojot tautas
bumbas, strītbola, volejbola
laukumus un sektorus citām
aktivitātēm, kā arī uzstādīt tribīnes un žogu. Jelgavas Valsts
ģimnāzijas pārbūve tiks veikta
par 8 242 868 eiro.

Sāk pieņemt iesniegumus NĪN atvieglojumu piešķiršanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Spēkā stājušies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kas paredz piešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus par 2017.
gadu īpašumiem, kuros šī gada 1. janvārī nebija
deklarēta neviena persona, bet šobrīd situācija
ir mainījusies. Ja persona šādā īpašumā tiks
deklarēta līdz 1. jūnijam, NĪN maksājums šim
gadam samazināsies par 70 procentiem; ja līdz
1. novembrim – par 50 procentiem.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka šogad īpašumiem,
kuros 1. janvārī nebija deklarēta neviena persona, tika
piemērota paaugstināta NĪN
likme – 1,5 procentu apmērā
no kadastrālās vērtības, kas

pat līdz septiņām reizēm varēja palielināt ikgadējo NĪN
maksājumu.
Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos Ingars
Bušs norāda, ka jau saņemti

vairāki desmiti iesniegumu
par NĪN pārrēķinu, un skaidro, ka iesniegumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu 2017.
gadam var iesniegt līdz pat
gada beigām – taču atkarībā
no datuma, kad īpašumā deklarēta persona, maksājums
tiks samazināts attiecīgi par
70 vai 50 procentiem.
Lai tiktu piešķirts NĪN
atvieglojums par 2017. gadu,
nodokļa maksātājam jāvēršas
pašvaldībā ar iesniegumu.
Tas jāiesniedz Jelgavas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, jānosūta pa pastu vai
jāiesūta elektroniski, paraks-

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

tītu ar elektronisko parakstu.
Pašvaldības Finanšu nodaļa
pārbaudīs, vai īpašumā tiešām
ir deklarēta kāda persona, un,
ja būs, veiks NĪN pārrēķinu
un nosūtīs jaunu maksāšanas
paziņojumu. Ja būs izveidojusies NĪN pārmaksa, to varēs
saglabāt nākamo NĪN maksājumu segšanai, novirzīt citu
nekustamo īpašumu nodokļu
nomaksai vai lūgt atmaksāt,
norādot nodokļu maksātāja
bankas kontu, uz kuru veikt
atmaksu. Par vēlamo risinājumu var informēt iesnieguma
formātā vienlaikus ar lūgumu
veikt NĪN atvieglojuma piešķiršanu.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Šī gada velobrauciena maršruts plānots aptuveni desmit
kilometru garumā, un tas,
sākoties skvērā aiz Jelgavas
kultūras nama, vedīs pa Blaumaņa, Lapskalna, Zvejnieku
ielu, Meiju ceļu, tālāk pa Pulkveža Brieža, Lielo, Pulkveža
O.Kalpaka, Rūpniecības ielu,
stacijas apli, Lietuvas šoseju,
Miera un Bauskas ielu, noslēdzoties Lediņu ceļā – nometnē
«Lediņi». Ž.Novaša norāda,
ka tradicionāli velobraucienā
netiks vērtēts ātrums – svarīgākais, lai visi dalībnieki
sasniegtu galamērķi gandarīti
un veseli. Šī iemesla dēļ ikvienam pasākuma dalībniekam
pašam ir jārūpējas par savu
drošību, sagādājot piemērotu
ekipējumu un ievērojot ceļu
satiksmes noteikumus.
Velobrauciens skvērā aiz kultūras nama sāksies pulksten
16, bet reģistrēties varēs jau
no pulksten 15, saņemot kārtas
numuru un īpašu atzīmju lapiņu, uz kuras brauciena laikā
varēs savākt astoņas kontrol-

punktu atzīmes. Reģistrācijas
brīdī interesenti tiks aicināti
piedalīties arī dažādās izzinošās CSDD aktivitātēs.
«Sākot ar šo gadu, esam
nolēmuši velobraucienam piešķirt tematiku, un šogad tā
moto ir «Dabas draugi», tādēļ
papildus jau ierastajām nominācijām «Kuplākā ģimene»,
«Draudzīgākais kolektīvs»,
«Lielākā klase» un citām vērtēsim dalībnieku atbilstību
tematikai,» stāsta Ž.Novaša,
aicinot dalībniekus padomāt
par vizuālo noformējumu, kurā
atklātos dabas draugu motīvs.
Maršruta noslēgumā nometnē «Lediņi» riteņbraucējus
sagaidīs spēcinoša zupa, jautras aktivitātes, nominantu
sveikšana, kā arī interesenti
varēs iegūt velobraucēja vadītāja apliecību – to var kārtot
no pilnu desmit gadu vecuma,
līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un foto (3 x 4
centimetri). Tie velobrauciena
dalībnieki, kuri būs ieguvuši
astoņas kontrolpunktu atzīmes,
varēs piedalīties loterijā un laimēt galveno balvu – velosipēdu,
kā arī citas vērtīgas balvas.
Velobraucienā aicināts piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no vecuma un fiziskās
sagatavotības – svarīgākais ir
velosipēds un drošs ekipējums.
Ikvienam braucējam ir jāievēro
ceļu satiksmes noteikumi, kā
arī drošas braukšanas principi.
Dalība pasākumā – bez maksas. Velobrauciena mērķis
paliek nemainīgs – popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, veicināt
Jelgavas velokustības attīstību un sabiedrības saliedētību,
kā arī informēt par velosipēdistu drošas pārvietošanās iespējām Jelgavas pilsētas ielās.
Pasākumu organizē biedrība «Jelgavā 21. gadsimts»
un Sabiedrības integrācijas
pārvalde ar Jelgavas pilsētas
domes atbalstu.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 19. maijā
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005507.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ar LED lampām ir aprīkoti 22
procenti no pilsētas gaismekļiem
 Jānis Kovaļevskis

«Līdz jūnija beigām
noslēgsies Atmodas un
Rūpniecības ielas seguma rekonstrukcija, un
pilsētā būsim ieguvuši
vēl vienu sakārtotu un
mūsdienu prasībām
atbilstošu maģistrālo
ielu. Tas ļaus ietaupīt
arī līdzekļus ikdienas
uzturēšanas darbiem,
jo bedrīšu labošanai šādas intensitātes ielām
ik gadu bija nepieciešami izdevumi 10 – 15
tūkstošu eiro apmērā.
Vēl šogad sakārtosim
atlikušo Akadēmijas
ielas posmu un Dambja ielu, savukārt vairākās grants seguma
ielās izmantosim jaunu
tehnoloģiju, kas nostiprinās ielas virsmu,
uzlabos ūdens novadi
no brauktuves un būtiski samazinās putekļu
daudzumu,» stāstot
par šīs sezonas nozīmīgākajiem darbiem, norāda Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Sarunā ar iestādes vadītāju plašāk par to, pēc kādiem kritērijiem
tiek izvēlētas rekonstruējamās
ielas, kā tiek organizēts pilsētas
ielu apgaismojums un kādus
jaunus akcentus pilsētvidē varam
sagaidīt šogad.
Šis ir pirmais gads, kad pēc
zināma pārtraukuma pilsētā
atkal intensīvi sāk rosīties
būvnieki – tiek rekonstruēta
Atmodas, Rūpniecības un
Dambja iela, vēl šogad plānots atjaunot asfalta segumu
Akadēmijas ielā un uzsākt
Loka maģistrāles rekonstrukciju. Vai varētu iezīmēt
šo projektu realizācijas laika
grafiku?
Darbi Rūpniecības un Atmodas
ielā noslēgsies aptuveni jūnija
beigās, tas ir šī gada lielākais
projekts. Arī Dambja ielas posmā
darbi tuvojas noslēgumam un
atlicis tikai uzklāt horizontālo
marķējumu. Šo projektu realizāciju uzsākām jau 2016. gadā.
Vēl šogad būtiskas pārmaiņas
piedzīvos Akadēmijas ielas posms
no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai,
kur nomainīsim ūdenssaimniecības komunikācijas, no jauna
izbūvēsim lietusūdens kanalizāciju, sakārtosim ietves, brauktuvi
un pārcelsim autobusu pieturu
«Banka» no līdzšinējās vietas uz
teritoriju starp Akadēmijas ielu 7
un Zemgales apgabaltiesas ēku.
Tas atrisinās vairākus satiksmes
organizācijas jautājumus un ievērojami palielinās satiksmes drošību, jo autobusiem pieturvietā tiks
izbūvēta speciāla «kabata», bet
gājēji varēs izmantot drošu gājēju
pāreju. Vēl pie šī gada redzamākajiem darbiem jāmin Rubeņu ceļa

Turpināsim arī noslogotāko
grants seguma ielu atputekļošanu, bet Romas ielas asfaltēšanai
esam pasūtījuši tehniskā projekta
izstrādi.

«Ielu un citas
pilsētas publiskās
infrastruktūras rekonstrukcijas plāns
nav atkarīgs tikai
no mūsu vēlmēm,
lielā mērā to diktē
tas, kādās ES un
citās programmās
ir pieejams finansējums. Savukārt
no savas puses kā
būtiskākos kritērijus ņemam vērā
intensitāti, objekta
sabiedrisko nozīmību un drošības apsvērumus,» uzsver
Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs.
Foto: Austris Auziņš
posma rekonstrukcija, Ozolskvēra bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija, skvēra sakārtošana pie
J.Asara ielas, kur nākamgad par
godu valsts simtgadei plānots
uzstādīt vides objektu «Laika
rats». Savukārt nākamgad darbi
sāksies Loka maģistrālē, kur divu
gadu laikā veiksim ielas kapitālo
rekonstrukciju.
Vai varam teikt, ka būvniecības jomā ir atgriezušies
«treknie gadi», jo būtiski
pieaugušas visas izmaksas,
kas saistītas ar būvniecību –
atsevišķos gadījumos, piemēram, projektēšanā cenas pat
dubultojušās pret iepriekš
plānoto. Kā tas varētu ietekmēt pašvaldības projektu
realizāciju?
Jāpiekrīt, ka cenu pieaugums
ir novērojams, īpaši projektēšanas jomā. Tomēr šobrīd vēl nevaram runāt par ļoti ievērojamu
sadārdzinājumu visās ar būvniecību saistītajās jomās. Piemēram,
objektā «Brīvības ceļš», kur šobrīd notiek Lāčplēša pieminekļa
fragmentam veltītās piemiņas
vietas sakārtošana skvērā pie pilsētas muzeja, bijām rēķinājušies
pat ar lielākām izmaksām nekā
piedāvāja uzņēmējs. Arī Meža
kapu paplašināšanas darbiem un
Zvejnieku ielas pieturvietas labiekārtošanai sadārdzinājums bija
salīdzinoši neliels. Sadārdzinājums varētu ietekmēt atsevišķu
projektu realizāciju, un to ņemsim vērā, gatavojot iepirkuma
dokumentāciju, paredzot iespēju
samazināt veicamo darbu apjomu
gadījumā, ja piedāvātā līgumcena
būs augstāka par plānotajām
pilsētas budžeta iespējām.
Kā ierasts, pavasarī par
sevi atgādina pilsētas ielas.
Kādi darbi jau paveikti, un
ko vēl plānots īstenot šajā
remontsezonā?
Ikdienas uzturēšanai un plānotajiem remontdarbiem šim
gadam, summējot Autoceļu fonda
finansējumu un pašvaldības budžeta līdzekļus, paredzēts izlietot

1,7 miljonus eiro. Tas ietver ziemas dienesta darbu, ielu ikdienas
uzturēšanu, mehanizēto ielu
tīrīšanu, bedrīšu remontu, ceļa
zīmju un luksoforu uzturēšanu,
brauktuvju nomaļu uzturēšanu, ietvju remontu, horizontālā
marķējuma uzklāšanu, grants
seguma ielu atputekļošanu, greiderēšanu un uzbēršanu, kā arī
daudzus citus ikdienas darbus.
Šobrīd vēl turpinās ielu pavasara
remontdarbi pēc pilnās tehnoloģijas, sākas pļaušana un pilsētas
apzaļumošana.
Līdztekus lielajiem projektiem šogad plānoti arī
samērā daudz mazāka apjoma pilsētas infrastruktūras
labiekārtošanas darbu. Ko
šajā ziņā varētu izcelt?
Pie dzelzceļa stacijas un pilsētas izglītības iestādēm esam
ieplānojuši izbūvēt 80 jaunas
velonovietnes, tiks atjaunotas
ietves Aspazijas ielā, Meiju ceļā,
K.Barona ielā, Sarmas ielā, Vaļņu
ielā un Dambja ielā. Noasfaltēsim
Jēkaba ielas posmu no Pavasara
līdz Raiņa ielai, vairākās vietās
esam ieplānojuši atjaunot ielu
apgaismojumu, bet jaunas ielu
apgaismojuma līnijas tiks izbūvētas Bērzu ceļa posmā no Lazdu
ielas līdz Loka maģistrālei un
Kalnciema ceļā no Robežu ielas
līdz Rogu ceļam. Savukārt bērnu
rotaļu laukumu labiekārtošanas
darbi līdztekus Ozolskvēram tiks
veikti esošajā pašvaldības rotaļu
laukumā starp Loka maģistrāli 5
un Pērnavas ielu 6, pašvaldības
teritorijā pie Garozas ielas 36 un
Kooperatīva ielā, kur ar jauniem
elementiem papildināsim pērn
ierīkoto āra trenažieru laukumu
pie Miezītes bibliotēkas.
Nav noslēpums, ka šādus
pilsētas infrastruktūras uzlabojumus daudzi pilsētnieki
gaida savā mikrorajonā. Pēc
kādiem kritērijiem tiek izveidots gada darbu plāns?
Nozīmīgākie kritēriji ir iedzīvotāju vai autotransporta
plūsma, kā arī drošības apsvē-

rumi. Apzināmies, ka labiekārtošanas darbi nepieciešami
daudzās pilsētas vietās, tomēr
varam rīkoties tikai pilsētas
budžeta ietvaros. Šāda līmeņa
darbiem – kā atsevišķu mikrorajonu ielu posmu sakārtošana,
ietvju vai apgaismojuma izbūve
– lielākoties nav iespējams piesaistīt ES vai citu fondu līdz
finansējumu, to varam izdarīt
tikai par budžeta līdzekļiem.
Tādēļ arī iedzīvotāji tiek aicināti
iesaistīties savu daudzdzīvokļu
ēku pagalmu sakārtošanā, kam
iespējams piesaistīt pašvaldības
līdzfinansējumu 50 procentu
apmērā no projekta izmaksām
līdz 5000 eiro vienai ēkai. Īpaši
sāpīgs ir jautājums par ielu
infrastruktūras attīstību, jo ES
finansējums plānošanas periodam līdz 2020. gadam beigsies
jau 2019. gadā, un arī «Latvijas
valsts ceļi» pauž satraukumu,
jo kopējais finansējums valsts
ceļu pārbūvei un uzturēšanai
var sarukt pat vairākkārt. Arī
pašvaldība maģistrālo ielu rekonstrukcijas projektos lielā
mērā ir atkarīga no valsts vai
ES investīcijām, tādēļ strādājam
kopā ar Satiksmes ministriju,
lai finansējuma plūsma ceļiem
neapstātos.
Vai esat domājuši par alternatīviem ielu seguma
atjaunošanas variantiem,
ņemot vērā, ka kapitālo rekonstrukciju visur veikt nevarēs, turklāt vairāk nekā
puse pilsētas ielu ir ar grants
segumu?
Pirms diviem gadiem Ganību
ielā izmēģinājām ielas virsmas
apstrādi ar sīkšķembu un emulsijas maisījumu. Pagājušajā gadā
tādu pašu darbu veicām 2. līnijas
posmā. Šogad pēc šīs metodes
veiksim virsmas apstrādi divos
Platones ielas posmos, atlikušajā posmā «Jelgavas ūdens»
veiks komunikāciju izbūvi. Vēl
izvērtējam jaunas tehnoloģijas
izmēģināšanu, izmantojot īpašu
virsmas apstrādi ar saistvielu, kas
grants segumu padarīs monolītu.

Kāda ir situācija ielu apgaismojuma jomā – daļā ielu
esam pārgājuši uz LED lampām, apgaismojuma intensitāte tiek regulēta attālināti.
Ar LED lampām ir aprīkoti
aptuveni 22 procenti no visa
ielu apgaismojuma tīkla. Tas
mums ļauj būtiski ieekonomēt
līdzekļus par elektroenerģiju un
automātiski regulēt apgaismojuma intensitāti pēc faktiskajiem
laika apstākļiem. Proti, ja ir gaišs
un saulains rīts, apgaismojums
automātiski izslēdzas agrāk, bet,
ja ir apmācies, tas deg ilgāk. Šie
modernie gaismekļi, piesaistot
ES līdzfinansējumu, atmaksājas
divu līdz trīs gadu laikā. Savukārt
nātrija lampas, kuras aizvietojām
ar LED lampām, izmantosim
Atmodas un Rūpniecības ielas
projektā, Kronvalda un Akmeņu
ielā. Ar pakāpenisku pāreju uz
LED lampām mums izdevies ietaupīt līdz pat 40 tūkstošiem eiro
gadā, tomēr daļu šo ietaupījumu
uz elektroenerģijas rēķina nākas
novirzīt maksājumiem par pilsētai nepieciešamo elektroenerģijas
jaudu «Sadales tīklam», kas
pagājušā gada otrajā pusē būtiski
paaugstināja savu pakalpojumu
cenu.
Jelgavā, pēc iestādes «Pilsētsaimniecība» apkopotajiem datiem, 2017. gada
aprīlī reģistrēti 2745 suņi,
par kuriem tiek maksāta arī
pašvaldības nodeva sešu eiro
apmērā. Kā šie līdzekļi tiek
izlietoti?
Šī nodeva nav tik liela, lai mēs
varētu runāt par kādu īpaši iezīmētu fondu, bet apzināmies, ka
arī šajā jomā nepieciešami uzlabojumi un infrastruktūras pielāgošana. Pilsētā esam izvietojuši un
apsaimniekojam 18 īpašas suņu
atkritumu urnas, un vēl aptuveni
tikpat iedzīvotāji ir izvietojuši
iekšpagalmos. Suņu pastaigām
ir izveidots laukums Asteru ielā,
bet šogad sadarbībā ar Zemgales
Dzīvnieku aizsardzības biedrību,
kura piedalīsies ar savu līdzfinansējumu, Ganību ielā iepretim
veikalam «MNL» izbūvēsim vēl
vienu suņu pastaigu laukumu
ar rotaļu elementiem un visu
nepieciešamo aprīkojumu.
Vai šogad plānota arī jaunu
apstādījumu izveide?
Mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pilsētas galveno
mākslinieci, kurai ir labas idejas,
kā atdzīvināt Jelgavu. Pavisam
drīz interesanti mazās arhitektūras formas objekti tiks izvietoti
Driksas gājēju ielas puķudobēs.
Atsvaidzināsim arī dizaina dārzus skvērā aiz kultūras nama. Kā
ierasts, būs arī krāšņie puķupodi
pie apgaismes stabiem pilsētas
centrālajās ielās. Vasaras sezonā
pilsēta būs pietiekami krāšņa.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs izvēlaties nometni
savam bērnam?

Santa, sociālā
pedagoģe:
– Pirmkārt,
man ir svarīgi saprast, ko
bērns nometnē var iegūt
– lai tā nav tikai izklaide, bet arī
izglītība. Otrkārt, protams, izvērtēju
izmaksas. Šogad pirmo reizi mēģināsim piedalīties vasaras brīvlaika
atvērtajā skolā, un to mums finansēs pašvaldība. Pievēršu uzmanību
arī tam, kādi speciālisti un pedagogi darbosies ar bērnu.
Aleksandrs,
autovadītājs:
– Mūsu puika
jau trīs gadus
nodarbojas
ar peldēšanu,
tādēļ priekšroku dodam sporta nometnēm.
Baseinu vasarā bieži vien slēdz
saistībā ar tīrīšanas darbiem, un
mēs meklējam alternatīvas – dodamies uz bērnu un jauniešu
centra «Junda» organizētajām auto
modelēšanas nodarbībām, kā arī
dažas nedēļas vasarā apmeklējam
nometnes.
Diāna, Pašvaldības policijas darbiniece:
– Lai gan
mans bērniņš
vēl nav pietiekami vecs, lai dotos uz nometni, es
droši vien vērtētu pēc atsauksmēm.
Man primārais kritērijs ir drošība
– lai bērnu uzrauga uzticamas
personas un tās nav divas audzinātājas uz lielu bērnu grupu. Es lasītu
atsauksmes, jautātu paziņām un
vērtētu arī izmaksas. Bērnam ir svarīgi socializēties, tādēļ domāju, ka
sešu gadu vecumā jau mēģināsim
doties uz kādu nometni, kur bērns
varēs ne tikai labi pavadīt laiku
ar vienaudžiem, bet arī apgūt ko
jaunu – piemēram, valodas.
Ilga, pensionāre:
– Man ir divas
mazmeitas –
Elīza un Līva.
Viņas ir dejotājas, tādēļ
iecienījušas dejošanas nometnes.
Manuprāt, galvenais, lai nometnē
ir interesanta programma, radošās
aktivitātes un droši apstākļi.
Irina, divu
bērnu māmiņa:
– Man svarīga
ir bērna drošība, tādēļ primāri vērtēju
atbildīgu pedagogu attieksmi, lai
ikdienas situācijās bērna veselību
nekas neapdraud. Savukārt, ņemot
vērā, ka vasaras periodā bērni neapmeklē skolu, būtu derīgi vismaz
daļēji atkārtot mācību gada laikā
iegūtās zināšanas. Protams, esmu
tikai par dažāda veida izklaidi – ekskursijām un izbraucieniem.
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Sakopsim pilsētu svētkiem!
 Ilze Knusle-Jankevica

Iestājoties siltajam
laikam, Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija aicina privāt
īpašniekus pievērst
uzmanību sava īpašuma sakopšanai.
«Aicinām iedzīvotājus rūpēties par apkārtējo vidi, lai
Jelgava gan Pilsētas svētkos,
gan arī ikdienā būtu sakopta,»
saka Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais
inspektors Sandris Miezis.
Viņš norāda, ka policijas darbinieki lielākoties veic pārrunas,
mudinot pilsētniekus tomēr
sakopt teritorijas, un tikai tad,
ja pārkāpums netiek novērsts,
sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu. Pērn par zāles
nenopļaušanu Jelgavā sastādīti 52 protokoli, bet preventīvas
pārrunas veiktas 201 gadījumā. Pēc pārrunām pārkāpumi
novērsti 130 gadījumos.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi paredz, ka
īpašumam piegulošajās teritorijās ir jānodrošina sakopšana
un zāles nopļaušana (ieskaitot

arī grāvjus). Īpašumā un tam
piegulošajās teritorijās zāles
garums nedrīkst pārsniegt
15 centimetrus, kā arī jābūt
savāktiem atkritumiem – īpašumos nedrīkst veidot lūžņu,
būvgružu, sadzīves atkritumu
uzkrājumus, transportlīdzekļu
vrakus nedrīkst turēt vietās,
kur tie redzami no ielas. Tāpat
īpašumu saimniekiem jārūpējas par piegulošo teritoriju
grāvju un caurteku tīrību.
Bioloģiskos atkritumus, tostarp nopļauto zāli, aizliegts
novietot jebkurā to savākšanai
vai apglabāšanai neparedzētā
vietā, tajā skaitā novietot pie
konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos un citur,
kā arī bez saskaņošanas ar
atkritumu apsaimniekotāju
bērt sadzīves atkritumiem
paredzētajos konteineros.
Par saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu
vai piemēro naudas sodu: fiziskām personām – līdz 350 eiro;
juridiskām personām – līdz
1400 eiro.
Pašvaldībai piederošajās
teritorijās zāles pļaušanu organizē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».

POIC testē dronu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centrs (POIC),
caur pārrobežu projektiem piesaistot
finansējumu, plāno
iegādāties bezpilota
lidaparātu jeb dronu. Par tā lietderību
ārkārtas situācijās
bija iespējams pārliecināties civilās aizsardzības mācībās,
kas notika SIA «Baltic
agro» dārzkopības
minerālmēslu noliktavā, – tika imitēts
paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks.
Mācībām tika piesaistīts
komersants, kas nodrošināja
filmēšanu ar dronu. «Viens
no galvenajiem šo mācību
uzdevumiem bija pārbaudīt
drona spēju pārraidīt datus no
notikuma vietas civilās aizsardzības komisijai – tā tiešraidē
uz ekrāna varēja sekot līdzi
notikumiem izsaukuma vietā,
saprast, kas tieši ir noticis
un cik plašs ir ugunsgrēks,
izlemt, kā labāk izvietoties un
piebraukt operatīvajiem dienestiem. Iespēja redzēt, kuri

ZIŅAS

Pēc eksāmeniem –
izlaidumi

Šonedēļ Jelgavas skolās sākās eksāmenu maratons 9. un 12. klašu skolēniem. Kā pirmie
otrdien eksāmenu valsts valodā kārtoja 12. klašu skolēni, un jaunieši atzina, ka tas viņiem
nav šķitis grūts. Spīdolas ģimnāzijas 12. soc. klases skolnieks Oskars Ansons latviešu valodas
eksāmenu raksturoja kā vieglu: «Pārsteidza, ka gramatikas daļā nebija iekļauts nekas par
valodas stiliem – tā ir neliela vilšanās.» 12. kom. skolniece Katrīna Tamisāre atklāj, ka viņai
sarežģītākā šķitusi eksāmena 2. daļa: «Tā bija nedaudz piņķerīga – bija iekļauts uzdevums
par Jāņa Joņeva romānu «Jelgava 94», un vajadzēja analizēt autora personības šķautnes.
Savukārt gramatikas daļa man šķita vienkārša, jo skolotāja mūs bija labi sagatavojusi.»
Pēc eksāmenu maratona 9. un 12. klašu skolēnus sagaida izlaidums. Foto: Austris Auziņš

Jelgavas izglītības iestāžu 9. un 12. klašu izlaidumi
2016./2017. mācību gadā
9. klase

dienesti ir ieradušies, kur un
kā izvietojušies, ir milzīga lai- Izglītības iestāde
ka ekonomija,» norāda POIC Jelgavas 1. internātpamatskola
vadītājs Gints Reinsons.
Jelgavas 2. internātpamatskola
Viņš skaidro, ka drona izmantošana ārkārtas situācijā Jelgavas 2. pamatskola
sekmē gan lēmumu pieņem- Jelgavas 4. vidusskola
šanu, gan to izpildes kontroli, Jelgavas 5. vidusskola
tāpēc mācību laikā pastipri- Jelgavas 6. vidusskola
nāta uzmanība pievērsta arī
komunikācijai starp mobilo Jelgavas Amatu vidusskola
štābu, kas tika izveidots notikuma vietā, un Jelgavas Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
pilsētas, Jelgavas novada un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Ozolnieku novada apvienoto Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
civilās aizsardzības komisiju. Jelgavas Valsts ģimnāzija
«Analizējām arī, kā glābšanas
darbu vadītājs ievāca infor- Jelgavas Mūzikas vidusskola
māciju par notikušo, kādus Jelgavas Mākslas skola
lēmumus pieņēma, kādus Jelgavas tehnikums
rīkojumus nodeva izpildei,»
stāsta G.Reinsons.
Ieguvums ir arī tas, ka drons
saglabā datus fotogrāfijās un
 Anastasija Miteniece
video formātā, ko vēlāk var
izmantot, analizējot situāciju.
Šonedēļ nu jau piekto
«Plānots, ka dronu, kas būs
gadu pēc kārtas apPOIC rīcībā, varēs izmantot
balvoti skolēni, kuri
ne tikai ārkārtas situācijās,
Jāņa Bisenieka fonda
bet arī, piemēram, lai mežā
rīkotajā biznesa ideju
meklētu cilvēkus vai plūdu laikonkursā startējuši ar
kā apsekotu lielas teritorijas,»
veiksmīgākajām ideiespējas ieskicē G.Reinsons,
jām. Konkursam tika
uzsverot, ka bezpilota lidiesniegtas 44 biznesa
aparāts viennozīmīgi uzlabos
idejas, un par uzvarētāJelgavas pilsētas pašvaldības
jiem kļuva trīs darbi dacivilās aizsardzības kapacitāti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (reģ.Nr.90001669496)

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Datums
10.06.
31.05.
09.06.
09.06.
09.06.
08.06.

10.06.
09.06.
09.06.
09.06.

Laiks
12
9.45; 11
15
17
13
17

12; 14.30; 17
12; 14
14
14; 17

Vieta
zālē
aktu zālē
aktu zālē
koncertzālē
aktu zālē
aktu zālē

aktu zālē
aktu zālē
aktu zālē
LLU aulā

12. klase

Datums

Laiks

Vieta

30.06.
09.06.
09.06.
21.06.
21.06.
08.06.
09.06.
09.06.
29.06.
16.06.
27.05.
22.06.

14
16
17
13
12; 15
18
17
17
18
17
12
12; 15

koncertzālē
aktu zālē
aktu zālē
aktu zālē
k/n zālē
aktu zālē
aktu zālē
LLU aulā
aktu zālē
aktu zālē
aktu zālē

Apbalvo labākās skolēnu biznesa idejas

žādās vecuma grupās.

«Liels prieks, ka fondam būs
nākotne ar tādiem mantiniekiem – jaunajiem uzņēmējiem,»
saka J.Bisenieka fonda valdes
priekšsēdētājs Voldemārs Strīķis,
uzsverot, ka galvenais fonda mērķis ir ne tikai motivēt jauniešus
radīt inovatīvus produktus, bet
arī mācīties organizēt savu darbu.
«Mums valstī netrūkst labu ideju,
mums trūkst cilvēku, kuri realizē
savus plānus, radot uzņēmumus
un jaunas darba vietas,» saka
J.Bisenieka fonda valdes loceklis
Jānis Ābele.
Prasmīgi organizēt darba gaitas mācējuši 1. vietas ieguvēji
vidusskolu klašu grupā – Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi.
Darba grupas dalībniece Margarita Anškina stāsta, ka šogad
pieci jaunieši dibinājuši skolēnu
mācību uzņēmumu «Tidel», kurā
tiek šūti divdaļīgi dvieļi. Jaunieši
uzšuvuši jau pirmos 12 dvieļus,

Foto: Austris Auziņš
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Īsi
 10. maijā noslēdzās termiņš, kad
SIA «Marno J» Būvniecības valsts
kontroles birojam (BVKB) bija jāiesniedz atzinums par tirdzniecības
centra «Pilsētas pasāža» tehnisko
stāvokli. Tas ir saņemts, un, izvērtējot
atzinumu, BVKB speciālisti secinājuši
– atzinums ir nepilnīgs, jo tajā nav
atbildes uz jautājumu, kāpēc pagrabstāvā radās plaisas. «Izvērtējot iesniegto
atzinumu, BVKB secina, ka dokumentā
nav sniegta atbilde par pagrabstāva
pārseguma plaisu rašanās cēloni un to
ietekmi uz nesošajām konstrukcijām,»
norāda BVKB Sadarbības projektu
nodaļas vadītāja Nelda Elsiņa. Lai BVKB
pārliecinātos par ēkas turpmākās
ekspluatācijas drošību, ēkas īpašniekam jānovērš nepilnības atzinumā un
jāpapildina tehniskā izpēte līdz šī gada
31. jūlijam. Jāatgādina, ka 18. janvārī
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»
nostrādāja trauksmes signāls un no tā
tika evakuēti cilvēki. Nākamajā dienā
ēku apsekoja BVKB speciālisti, kas pēc
vairāku mērījumu un pārbaužu veikšanas ēku atzina par drošu un ekspluatējamu, tiklīdz būs novērsts redzamākais
defekts – salabots flīžu grīdas segums 2.
stāvā. To uzņēmums novērsa dažu dienu laikā. Tā kā pagrabstāva pārsegumā
tika konstatētas plaisas, lai pārliecinātos
par ēkas pilnīgu drošību un noskaidrotu
plaisu rašanās cēloni, kā arī ietekmi uz
mehānisko stiprību, BVKB ēkas īpašniekam uzdeva veikt tās detalizētu tehnisko izpēti, kuras iesniegšanas termiņi jau
vairākkārt atlikti. Tikmēr tirdzniecības
centrs apmeklētājiem ir atvērts.
 Darba devējus un darba aizsardzības speciālistus 30. maijā pulksten
10 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā aicina uz bezmaksas
semināru par interaktīvo rīku darba
vides risku novērtēšanai «OiRA».
Ar programmas palīdzību var noteikt
veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo
dokumentāciju. Semināru atklās ar
prezentāciju, pēc tam būs praktiska
darbošanās pie datora. Vietu skaits ir
ierobežots, tādēļ interesenti aicināti
pieteikties līdz 25. maijam pa e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Kļūdas labojums

11. aprīļa laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» publikācijā «Iegriezīs laika ratu»
ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt – filmas «To atceras tikai vilcieni» seansi
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā paredzēti uzreiz pēc
Muzeju nakts atklāšanas pulksten 19,
kā arī pulksten 20 un 23, savukārt ansambļa «Vīzija» uzstāšanās – pulksten
20.30. Izstāde «Arvīda un Margas
Spertālu laikmets latviešu teātrī un
Elzai Radziņai 100» apmeklētājiem
nebūs pieejama. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina
Parūpējies par savu krūšu veselību!
1. vietas ieguvējas 8.–9. klašu
grupā ir Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskolas
skolnieces Krista
Tkačova (no kreisās) un Elizabete
Akermane.
kuru pārdošanas cena atkarībā
no lieluma ir no 14 līdz 20 eiro.
M.Anškina skaidro, ka katrs uzņēmuma darbinieks ir atbildīgs
par konkrētu jomu – reklāmu,
pārdošanu, ražošanu, materiālu
iegādi un grāmatvedību. «Tidel»
dalībnieki atzīst, ka jau ir atraduši
sadarbības partnerus Zviedrijā
un Igaunijā, kuri būtu gatavi
savā valstī tirgot spīdoliešu šūtos
dvieļus.
Savukārt 1. vietas ieguvējas
8.–9. klašu grupā ir Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas skolnieces Krista Tkačova un Elizabete Akermane. Viņas radījušas
robotizētu «Lego» siltumnīcu,
kas ir mehanizēti vēdināma un
apsildāma ar gaismām. «Nākotnē
plānojam mūsu ideju pilnveidot,
izstrādājot nopietnāku mikroshēmu,» stāsta K.Tkačova, spriežot,
ka šādu nelielu siltumnīcu varētu

23.05. plkst.18
Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrā
Svētes ielā 33, Jelgavā

BEZ MAKSAS
izvietot ne tikai mājas balkonā, bet
arī izmantot laboratorijas eksperimentos jaunu šķirņu audzēšanā.
Jaunāko klašu grupā – no 5.
līdz 7. klasei – ar savu ideju par
pludmales rotām konkursā uzvarēja Jelgavas 3. sākumskolas
audzēkne Alise Ločmele. «Izgatavoju tamborētas rotas kājām,»
saka A.Ločmele, atklājot, ka vienas rotas izveidošana aizņem
aptuveni trīs stundas, pārdošanas
cena – 4 eiro. Jauniete stāsta, ka
viņa jau pieņēmusi pirmos piecus
pasūtījumus, un cer, ka vasaras
sezonā viņas rotas kļūs arvien
populārākas.
Jāpiebilst, ka pirmo trīs vietu
ieguvēji saņēma naudas balvas,
savukārt pārējos fināla dalībniekus un viņu skolotājus par
ieguldījumu jauniešu projektu
tapšanā konkursa žūrija sveica ar
simpātiju un pateicības balvām.

Nodarbība par
krūšu veselību
Dr. Kira Baka

Pasākums notiek Jelgavas pilsētas Veselības
veicināšanas programmas ietvaros

SIA «Istate» (reģ.Nr.53603069281)
aicina darbā klientu menedžeri.
Darba pienākumi:
• veikt zvanus jauniem un esošiem klientiem;
• jaunu klientu piesaiste;
• konsultēšana par preču sortimentu;
• pārdošanas apjomu paaugstināšana;
• darbs ar esošajiem klientiem;
• pārdošanas darījumu organizēšana;
• mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana.
Prasības:
• obligāta iepriekšēja pieredze;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
• mērķtiecība, uz rezultātu vērsts darbs;
• vēlme mācīties un spēja viegli komunicēt
ar cilvēkiem.
Tālrunis 26042728, e-pasts info@efiltri.lv,
mājaslapa www.efiltri.lv.
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Bērniem vasarā būs ko darīt!
 Ģirts Pommers

Strauji tuvojas vasara –
brīdis, kad skolēniem noslēgsies mācības Jelgavas izglītības iestādēs un
sāksies vasaras brīvlaiks,
savukārt vecākiem būs
jālemj par savu atvašu
brīvā laika aizpildīšanu.
Šobrīd pilsētā lietderīgu
laika pavadīšanu vasarā
piedāvā gan skolas, gan
bērnu un jauniešu centrs
«Junda», gan arī vairākas
citas organizācijas, rīkojot
vasaras nometnes skolēniem.
«Es domāju, ka pilsētā pieejamais
brīvā laika pavadīšanas piedāvājums
ir gana plašs. Tas, ka mums ir «Lediņu» nometne, salīdzinot ar citām
pašvaldībām, ir liels ieguvums.
Jāatceras, ka šī nometne darbojas
gandrīz visu vasaru un tā var uzņemt daudz bērnu. Tāpat būtisks ir
arī pašvaldības piedāvājums – paplašināta atvērto skolu programma.
Ir arī alternatīvas, kas kopumā ļauj
piedāvājumu vērtēt kā plašu,» vasarā pieejamās brīvā laika pavadīšanas
iespējas vērtē Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste bērnu
tiesību jautājumos Līvija Vilcāne.

Populārākā – «Jundas»
vasaras nometne «Lediņos»

Gandrīz visas vasaras garumā
– no 5. jūnija līdz 18. augustam –
Jelgavas bērnu un jauniešu centra
«Junda» labiekārtotajā nometnes
teritorijā «Lediņi» Mežciemā notiks nometne «Pa pēdām…», kas
piedāvās kvalitatīvu brīvā laika
pavadīšanu bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Nometnes teritorija ir pielāgota
interesantai, aizraujošai, aktīvai
un izzinošai brīvā laika pavadīšanai
dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Nometnē ir pieejamas mācību
telpas, inventārs sporta aktivitātēm,
apsildāms āra baseins, šūpoles, batuts, šķēršļu trases, āra trenažieri,
pludmales volejbola laukums, sporta
spēļu un rotaļu vietas, ēdamzāle
un kamīnzāle. Dienas nometnes
«Pa pēdām…» dalībniekiem tiek
nodrošināts transports no Jelgavas
centra uz nometnes norises vietu
un atpakaļ. Nometnē paredzēta
divreizēja ēdināšana (pusdienas un
launags). Dienas laikā ar tās dalībniekiem darbojas septiņi pedagogi
un nometnes vadītājs. Ir pieejama
medmāsa, tehniskie darbinieki un
brīvprātīgie.
Nometnes dienas plāns ir šāds:
pulksten 9 – izbraukšana no «Jundas» Pasta ielā; no pulksten 10
līdz 12.40 – radošās nodarbības pa
vecuma grupām; no pulksten 13
līdz 15 – pusdienas, brīvais laiks
(spēles, pelde un citas aktivitātes);
no pulksten 15 līdz 16 – kopīgas
aktivitātes (starp tām arī launags);
pulksten 17.45 – izbraukšana no
nometnes uz pilsētu. Dalības maksa
– 40 eiro par piecām darba dienām,
kas ir minimālais dalības laiks nometnē. Pieteikšanās nometnei jau
ir sākusies – sīkāku informāciju var
iegūt pa e-pastu ledini@junda.lv vai
tālruni 26448086.

Izglītība: vasaras skolas un
angļu valodas vasarnīca

Deviņās pilsētas skolās – Jelgavas
1. internātpamatskolā, Jelgavas 2.
internātpamatskolā, Jelgavas 2.
pamatskolā, Jelgavas 3. sākumskolā,
Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas 4.
vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā,
Jelgavas 6. vidusskolā un Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā – no 1. līdz
21. jūnijam tiks organizētas tradicionālās vasaras skolas. Šogad

Informāciju par Jelgavā un tās
apkārtnē notiekošajām reģistrētajām
nometnēm var iegūt mājaslapā
www.nometnes.gov.lv.
pašvaldība tām dažādu radošo nodarbību un ekskursiju organizēšanai
piešķīrusi papildu 2000 eiro. Šai
programmai var pieteikties 1. – 6.
klases skolēni savā izglītības iestādē
līdz pat maija beigām.
Katru dienu dažādas aktivitātes
notiks no pulksten 9 līdz 14. Kā
informē L.Vilcāne, šis gads būs īpašs
ar to, ka sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi katrā skolā notiks
četras Veselības dienas, kuru laikā
bērniem tiks organizētas lekcijas par
atkarībām, veselīgu uzturu, attiecībām ģimenē un vienaudžu vidū, kā
arī sportisko aktivitāšu diena. Kā
jau ierasts iepriekšējos gados, arī
šogad vasaras skolu dalībniekiem
tiks organizēta Drošības diena, kuras
laikā bērnus 10 radošajās darbnīcās
par dažāda veida drošību informēs
un izglītos, piemēram, ugunsdzēsēji,
policisti, glābēji.
Savukārt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā bērniem
vecumā no 10 līdz 12 gadiem tiks
organizēta angļu valodas apguves
vasarnīca, kuras laikā dalībnieki
komunicēs tikai angļu valodā un
ar dažādu radošu metožu palīdzību
apgūs šo valodu. Tā sāksies 7. augustā un ilgs divas nedēļas, mācības
notiks katru dienu no pulksten 10
līdz 14. Dalības maksa – 100 eiro, un
tajā iekļauti gan mācību materiāli,
gan pusdienas. Detalizēta informācija pieejama pa tālruni 29222737
vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.
jelgava.lv.

Sports: vispusīgas fiziskās
aktivitātes un boulings

Arī šogad tiks turpinātas pagājušajā vasarā veiksmīgi uzsāktās
bezmaksas fiziskās aktivitātes skolēniem Jelgavas sporta hallē. Tās
organizē Jelgavas Sporta servisa
centrs sadarbībā ar basketbola treneri Gati Justoviču. Vispārējās fizis-

Foto: no JV arhīva
kās sagatavotības sporta nodarbībās
ar basketbola elementiem aicināti
piedalīties skolas vecuma bērni un
jaunieši, bet detalizēta informācija
par tām tiks publicēta mājaslapā
www.sports.jelgava.lv. Jāatgādina,
ka pagājušajā vasarā nodarbības
norisinājās darba dienu rītos trīs
reizes nedēļā.
Pilsētā vasarā notiek arī dažādas sporta nometnes, taču lielākā
daļa no tām tiek organizētas kādā
konkrētā sporta veidā, kam nepieciešamas iepriekšējas prasmes.
Savukārt «A–Z Boulings» organizētajās nometnēs «Sveiks un vesels»
bērni tiek nodarbināti ar vispusīgām
sportiskām aktivitātēm – bez specifiskas ievirzes. Šovasar plānotas
piecas šādas piecu dienu nometnes,
to programmā ir iekļauta rītarosme,
brokastis, boulinga spēlēšana (spēles iepazīšana, vēlāk arī treniņš),
saliedēšanas aktivitātes, pusdienas,
fiziskās aktivitātes (sporta spēles),
vakariņas un dažādas radošas spē-

les. Kā informē nometnes vadītāja
Aelita Prokopenko, katras dienas
plāns var mainīties atkarībā no laika
apstākļiem un nometnes dalībnieku vēlmēm, kā arī noskaņojuma.
«Mums ir daudz ideju, kuras vēlētos šovasar īstenot, taču nometnes
koncepcija ir tāda, ka cenšamies
komunicēt ar bērniem, lai uzzinātu
viņu vēlmes un intereses,» papildina
A.Prokopenko.
Katru dienu aktivitātes sāksies
pulksten 8 un ilgs līdz 17. Nometnē
var piedalīties bērni vecumā no 6
līdz 15 gadiem, maksa par piecu
dienu nometni – 120 eiro. Detalizētāku informāciju iespējams iegūt
pa tālruni 29218352 vai e-pastu
azboulings@inbox.lv.

Kopā ar domubiedriem

Jelgavas Romas katoļu draudze
arī šogad organizē piecu dienu ilgu
vasaras skolu, kas norisināsies no 5.
līdz 10. jūnijam. Tajā var piedalīties
bērni vecumā no 6 līdz 14 gadiem

neatkarīgi no reliģiskās pārliecības. Kā stāsta draudzes pārstāve
Marija Ruščaka, šogad programmā
ir plānotas Svētās Mises, dažādas
sportiskas aktivitātes un braucieni
uz jūru. Šī gada jaunums būs ekskursija uz Jaunmoku pili, kā arī
keramikas darbnīcas apmeklēšana.
Dalības maksa – 25 eiro (iekļauta
ēdināšana). Pieteikšanās pa tālruni
29842811.
Savukārt Jelgavas Svētās Annas
evaņģēliski luteriskā draudze šoreiz
savu vasaras skolu organizēs no 17.
līdz 20. jūlijam, un tā notiks tepat,
Jelgavā. Programmā iekļautas dažādas radošas darbnīcas un sportiskas
aktivitātes, kas tiks organizētas
trīs vecuma grupās: 6 – 8 gadus veciem bērniem, 9 – 11 gadus veciem
bērniem un 12 – 16 gadus veciem
jauniešiem. Dalības maksa – 20
eiro (iekļauta ēdināšana). Plašāku
informāciju par šo vasaras skolu
iespējams noskaidrot pie evaņģēlista
Valda Vircava – tālrunis 29418944.
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«Jelgava» turpina uzvarēt

12. maijā Piņķu stadionā
FK «Jelgava» aizvadīja «SynotTip» Latvijas
Virslīgas 8. kārtas spēli,
kurā ar rezultātu 5:0
(1:0) sagrāva SK «Babīte/
Dinamo» futbolistus.
Divus vārtus iemeta Mārcis Ošs, bet
Ēvalds Razulis, Oļegs Malašenoks un
Gļebs Kļuškins katrs guva pa vieniem
vārtiem. Pēc izcīnītās uzvaras mūsu
komanda Virslīgas turnīra tabulā ar
astoņās spēlēs izcīnītiem 15 punktiem
ierindojas 2. vietā, no līderiem – Jūrmalas «Spartaka» – atpaliekot par diviem
punktiem. Nākamā spēle «Jelgavai»
gaidāma 21. maijā pulksten 18 viesos
pret FK «Liepāja/Mogo».

SPORTS
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Pastare – Eiropas čempione Labo 22 gadus vecu rekordu
svaru bumbu celšanā
11. un 12. maijā LLU Sporta centra peldbaseinā notika Jelgavas atklātais čemNo 12. līdz 14. maijam Daugavpils Olimpiskajā centrā notika Eiropas čempionāts
svaru bumbu celšanā, kurā piedalījās sportisti no 21 valsts. Latvijas godu pieaugušo
grupā aizstāvēja divi jelgavnieki – Sintija
Pastare (līdz 63 kilogramiem) un Andrejs
Makuha (līdz 68 kilogramiem). Andrejs
startēja gan divcīņā, gan garajā ciklā, abos
vingrinājumos izcīnot 4. vietu, tāpat 4.
vietu ieguva arī Andreja pārstāvētā izlases
komanda grūšanas vingrinājumu stafetē.
Kopvērtējumā Latvijas izlases vīriešu komanda ieguva godpilno 3. vietu. Sieviešu
grupā Sintija raušanā ierindojās 4. vietā,
savukārt garā cikla vingrinājumā viņa kļuva
par Eiropas čempioni, 24 kilogramus smagu svaru bumbu fiksējot 89 reizes.

pionāts peldēšanā. «Liels prieks, ka vairāki jaunie peldētāji guva labus rezultātus,
izpildot dažādus normatīvus – organizatoriem pat pietrūka nozīmīšu, ko izsniegt
dalībniekiem. Trīs labotie Jelgavas rekordi vien norāda uz peldētāju potenciālu,»
pēc aizvadītajām sacensībām atzīmē Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) direktore Zelma Ozoliņa. Viņa informē, ka sacensībās kopumā piedalījās ap
150 sportistu, lielākā daļa no tiem bija mājinieki – JSPS peldētāji. «IV sporta klases
normatīvu pirmo reizi izpildīja 15 JSPS audzēkņi, III sporta klases – 12 audzēkņi, II
sporta klases – 3 audzēkņi, savukārt Sporta meistara kandidāta normatīvu pirmo
reizi izpildīja 2 audzēkņi – Emīls Dūmiņš un Elīza Lagzdiņa,» ar jauno peldētāju
sasniegumiem dalās Z.Ozoliņa. Jāakcentē fakts, ka trim sportistiem izdevās labot
Jelgavas rekordus, senākais no tiem bija saglabājies vēl no 1995. gada – 200 metru
peldējumā uz muguras. To 9–10 gadu vecumposma peldētāju grupā laboja Kristians Brenčs, kurš distanci veica 2:43,80 minūtēs. Didzim Rudavam izdevās labot
Jelgavas rekordu 50 metru brasa peldējumā 15–16 gadu sportistu vecumgrupā –
27,94 sekundes, bet Arvīds Vilčaks sasniedza jaunu rekordu 100 metru brīvā stila
peldējumā 13–14 gadu vecumgrupā – 55,23 sekundes. Par ceļojošā kausa ieguvēju
100 metru tauriņstila peldējumā kļuva Jevgeņijs Boicovs.

Pilsētas svētkos – sports ikvienam!
 Ģirts Pommers

Foto: no JV arhīva

Maija beigās Jelgavā notiek
tradicionālie Pilsētas svētki,
kuru programmā iekļautas
vairākas sportiskas aktivitātes
un pasākumi. Dažus no tiem
jelgavniekiem būs iespēja
vērot kā skatītājiem, taču netrūks arī iespēju iesaistīties pašiem. Sportot gribētāji savus
spēkus varēs izmēģināt gan
tradicionālos sporta veidos –
strītbolā un pludmales volejbolā –, gan arī pārbaudīt savas
iemaņas sinhronā slidošanā,
krosmintonā un skeitbordā.

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

PSIHOLOGU(-ĢI) uz nepilnu darba laiku.

Prasības kandidātiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;
• sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt vardarbībā
cietušo bērnu rehabilitāciju;
• sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski
un mutiski;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
• labas datorprasmes.
Galvenie pienākumi:
• atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes
situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda
mēģinājums, pārciesta vardarbība);
• psihosociāla rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri
cietuši no prettiesiskām darbībām;
• personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un atzinumu
sagatavošana;
• individuālās konsultācijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)
darbam ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, veidojot sociālās
rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Sportošana divu dienu garumā – 27. un
28. maijā – notiks dažādās pilsētas vietās.

Aktivitātes, kurās var iesaistīties

27. maijā pulksten 12 Jelgavas skeitparkā pirmo reizi notiks sacensības skeitbordistiem – «Vans» Latvijas Skeitborda
līgas 2. posms frīstailā un Jelgavas atklātais čempionāts frīstailā. Tajās aicināti
piedalīties skeitbordisti, kuri vecāki par
sešiem gadiem, – sacensības norisināsies
skeitborda frīstaila disciplīnā gan zēniem,
gan meitenēm. Dalībnieku reģistrācija
notiks sacensību dienā pie organizatoru
telts no pulksten 10. Dalības maksa ir
5 eiro, bet Jelgavas iedzīvotājiem – bez
maksas. Sacensības notiks četrās grupās:
iesācēju grupa, kurā var piedalīties ikviens interesents vecumā līdz 13 gadiem;
amatieru grupa – var piedalīties braucēji
vecumā no 13 līdz 27 gadiem; Pro grupā
var piedalīties jebkurš skeitbordists,
kas uzskata, ka viņa prasmes atbilst šai
grupai; meiteņu grupa – nav vecuma ierobežojuma. Katram dalībniekam būs jāveic
divi individuālie kvalifikācijas braucieni
– katrs pusotras minūtes garumā. Tiks
ņemts vērā labākais rezultāts, pēc kura
notiks braucēju atlase un braucēju kārtas
secības noteikšana finālbraucieniem.
Kaut arī hokeja sezona gandrīz jau
noslēgusies, 27. maijā pulksten 15.30
Jelgavas ledus hallē notiks Zemgales
Amatieru hokeja līgas zvaigžņu spēle,
kurā «Labā krasta» komanda stāsies pretī
«Kreisā krasta» hokejistiem. Kā uzsver
Jelgavas amatieru hokeja dzīves vadītājs
Visvaldis Danenbergs, šajā mačā tiks
pārstāvēta katra no 12 līgā startējošajām
komandām. Savukārt uzreiz pēc hokeja –
pulksten 18 – sāksies Latvijas sinhronās
slidošanas izlases noslēguma pasākums.
Tajā apmeklētājus priecēs sinhronās slidošanas komandas «Amber» un Jelgavas
Ledus sporta skolas daiļslidotāji, kā arī būs
vienreizēja iespēja izmēģināt savus spēkus
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kopā ar sinhronās slidošanas sportistēm
atrakcijā «Slido sinhroni». Ieeja abos
pasākumos – bez maksas.
Svētdienas rītā – 28. maijā – visi sportot
gribētāji ir gaidīti Jelgavas sporta hallē,
kur pulksten 10 sāksies Jelgavas Sporta
servisa centra kausa izcīņa krosmintonā.
Šajās sacensībās var piedalīties ikviens interesents. Dalības maksa pieaugušo grupā
– 10 eiro, bet jauniešiem – 5 eiro. Sacensību galvenais tiesnesis un organizators
Mārtiņš Žogots atzīmē, ka potenciālajiem
dalībniekiem iespēju robežās tiks nodrošināts ekipējums – rakete. Jāatgādina,
ka krosmintons ir rakešu sporta veids,
kurā apvienotas badmintona, tenisa un
skvoša īpašības.
Tie, kas vēlēsies sportot tradicionālākos sporta veidos, varēs apmeklēt Pasta
salu, kur 28. maijā pulksten 11 notiks
gan pludmales volejbola, gan strītbola
sacensības. Tās organizēs Jelgavas Sporta
servisa centrs sadarbībā ar volejbola klubu
«Biolars/Jelgava» un basketbola klubu
«Jelgava/BJSS». Precīza informācija par
turnīra norisi – mājaslapā www.sports.
jelgava.lv.
28. maijā pulksten 11 Lielupes akvatorijā starp Lielupes un dzelzceļa tiltu
notiks Jelgavas pilsētas kauss burāšanā.
«Pasta salā pie peldētavas klātienē varēs
aplūkot jaunās laivas un, ja to atļaus
laika apstākļi, arī tās izmēģināt. Te gan
jāpiebilst, ka, lai burātu, ir nepieciešamas priekšzināšanas. Tāpat krastā būs
telts, kur varēs iepazīties ar burāšanas
ekipējumu, siet mezglus un iesaistīties

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Pasta salā 1,
Jelgavā nomas tiesību izsole»
(bērnu piepūšamo atrakciju un batutu izvietošanai) izsludināšanu

citās aktivitātēs,» informē sacensību
organizators Ralfs Pampe. Viņš norāda,
ka uz sacensībām ir uzaicināti arī Usmas
un Rīgas jahtklubu sportisti, kopējais
dalībnieku skaits varētu sasniegt 20.

Sporta sacensības – skatītājiem

Jelgavas sporta hallē 27. maijā pulksten 10 sāksies karatē sacensības «Jelgavas pilsētas kauss 2017». Tās organizē
karatē klubs «Vitus», un tā vadītājs
Vitālijs Mišins atklāj, ka sacensībās
piedalīsies ap 150 sportistu no Latvijas,
Baltkrievijas un Lietuvas. Visas dienas
garumā notiks sacensības vairākās vecuma grupās kumitē un kata disciplīnās.
Ieeja – bez maksas.
Arī Zemgales Olimpiskā centra BMX
trasē divu dienu garumā – 27. un 28.
maijā – norisināsies gan «SMScredit.lv»
Latvijas čempionāta 3. posma sacensības,
gan Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
un Gata Jonkusa piemiņas kausa izcīņa.

Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi»
vadītājs un šo sacensību organizators Aivars Balbeks prognozē, ka šogad plānoto
aptuveni 300 dalībnieku vidū ir gaidāmi
arī viesi no Krievijas un Lietuvas. Savukārt mūsu pilsētu sacensībās pārstāvēs
apmēram 40 jaunie talanti. Jāatgādina,
ka U-15 vecuma jauniešu grupā jau
tradicionāli tiks izcīnīts Gata Jonkusa
piemiņas kauss. Ieeja skatītājiem abu
dienu sacensībās – bez maksas.
Visiem futbola cienītājiem 27. maijā
pulksten 16 būs iespēja apmeklēt «SynotTip» Latvijas futbola Virslīgas spēli,
kurā futbola klubs «Jelgava» spēkosies
ar «Ventspils» futbolistiem. Līdzīgi kā
pagājušajā gadā, arī šogad jelgavnieki
cīnās par augstākajām Latvijas Virslīgas
čempionāta vietām, tādēļ noteikti ir nepieciešams skaļš skatītāju atbalsts. Biļešu
cena ir 2 eiro, studentiem, pensionāriem
un bērniem līdz 14 gadu vecumam – bez
maksas.

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā nomas
tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas
tiesību izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 06.06.2017. plkst.13.30.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no
plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005535.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā nomas
tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemesgabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas
tiesību izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 06.06.2017. plkst.13.15.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemesgabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas
tiesību izsoli (vasaras kafejnīcas izvietošanai). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
– līdz 06.06.2017. plkst.13.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no
plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005583.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no
plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005535.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Jāņa Ūdra (dzimšanas
dati – 03.12.1962., dzīvoja Ganību ielā 60
– 2, Jelgavā) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par viņa radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Piedāvā darbu
SIA «Kniga lv» (reģ.Nr.40103225061)
aicina darbā aktīvus(-as), lasošus(-as),
komunikablus(-as) pārdevējus(-as) konsultantus(-es) grāmatu veikalā Jelgavā.
CV sūtīt pa e-pastu polaris@kniga.lv.
Piedāvā darbu sirmgalves aprūpētājai.
T.29482329 (Skaidrīte Kiesnere-Pierhuroviča).
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
aicina darbā šuvējas(-us) darbam ražotnē
Jelgavā, Dobeles ielā 47. Zvanīt darba laikā
(no plkst.8 līdz 17) pa tālruni 25651321.

Meklē darbu
Autovadītājs ar auto vadīšanas tiesībām
(A, BE, CE, DE kategorija) un traktortehnikas vadīšanas tiesībām (A, B, C, E, F
kategorija). T.29682212.
Vīrietis meklē darbu dārzā un saimniecībā. Varu aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze. Varu dzīvot uz vietas. T.24850341.

Līdzjūtība
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O.Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dacei
Vaišļai, tēvu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Aizsaulē aizgājuši
ĀRIJA ŠLESSERE (1939. g.)
MARIJA RUBULE (1938. g.)
REGĪNA BERKOVIČA (1929. g.)
ANASTASIJA EGLĪTE (1933. g.)
RITA AŅŪNE (1932. g.).
Izvadīšana 19.05. plkst.12 Baložu kapsētā.
MARIJA ŠMITE (1937. g.).
Izvadīšana 19.05. plkst.14 Baložu kapsētā.
IRĒNA CUKKERE (1935. g.).
Izvadīšana 19.05. plkst.16 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2435.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 178.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Barselonā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 177.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2435.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure. Dok.filma.
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 33.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 749.sērija.
12.00 LBL 1.finālspēle.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Priekšvēlēšanu diskusija. Liepāja (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 750.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 11.sērija.
20.10  Austrālija: ceļojums laikā. Mežonīgie gadi. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 155.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 1.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 134. un 135.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 66.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 16.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 77.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Dzīvīte.
0.40 LNT ziņu «Top 10».
1.25 Attīstības kods 3.
1.50 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 51.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 4. Seriāls. 13.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 19.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kobra 14. Seriāls. 11.sērija.
9.15 Gatavo 3.
9.55 Māmiņu klubs.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
11.55 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 20.sērija.
12.55 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.25 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
13.55 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.50 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 5.sērija.
15.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 76.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 JAUNA SEZONA. Viņas melo labāk 5.
Latvijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 5.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. APB: izsludināts meklēšanā.
ASV seriāls. 2016.g.
23.00 JAUNA SEZONA. Svešais starp savējiem 5.
ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.05 Sveika, Rīga!
1.40 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 5.sērija.
2.30 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 1.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 23. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2436.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 179.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 178.sērija.

16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2436.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Dāvids.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. ANO skandāli. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Karš un miers. Daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 34.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 750.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 LBL 2.finālspēle.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 155.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 751.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL 3.finālspēle.
21.40 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 52.sērija.
23.45  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 11.sērija.
0.40  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
1.40 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 136. un 137.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 67.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 17.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 78.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Sapņu ceļojums. Maurīcija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 77. un 78.sērija.
2.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 52.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 1.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 20.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Iespējams tikai Krievijā 2.
8.35 Kobra 14. Seriāls. 12.sērija.
9.40 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 1.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 21.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 1.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 22.sērija.
18.30 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 23.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 6.sērija.
2.30 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 2.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 24. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2437.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 180.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 179.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2437.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Ābols upē. Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.
Pārraide no Daugavpils.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Indijas vasaras. Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.15  ANO skandāli. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 35.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 751.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

TV PROGRAMMA
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 156.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 752.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Nanorevolūcija. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 157.sērija.
22.10 Ar sapni mugursomā.*
22.40  Ekstrēmie kadri 2. Dokumentāls seriāls.
23.40  Austrālija: ceļojums laikā. Mežonīgie gadi. 3.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
11.45 Sapņu ceļojums. Maurīcija. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 68.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 18.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 79.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
22.30 «Sicario»: narkokarš. ASV krimināldrāma. 2015.g.
0.50 Dzīvīte.
1.10 Košākai dzīvei 4.
1.35 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
2.15 Degpunktā 7.
2.40 900 sekundes.
4.20 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 2.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 21.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 21.sērija.
8.35 Kobra 15. Seriāls. 1.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 23.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 22.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 7.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 2.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
22.05 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
0.50 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 14.sērija.
1.40 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 7.sērija.
2.30 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 3.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 25. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2438.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 181.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 180.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2438.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Daugavieši.*
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Būt latvietim. Īrija.
22.00  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
9.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 36.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 752.sērija.
11.55  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 157.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 753.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Priekšvēlēšanu diskusija. Rīga (krievu val.).
21.00 LBL 4.finālspēle.*
23.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.55 Sporta studija.*
0.40  Nanorevolūcija. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 59.sērija.
11.55 Pateicības dienas nams. ASV melodrāma. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 69.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 19.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 11.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 20.sērija.
0.50 Dzīvīte.
1.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 80.sērija.
1.55 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 54.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 3.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 22.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 22.sērija.
8.35 Kobra 15. Seriāls. 2.sērija.
9.40 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 23.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 3.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs. ASV realitātes šovs. 8.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 3.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un nāvi 3. ASV spraiga sižeta filma.
0.05 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 6. un 7.sērija.
1.00 Grūtnieces augstpapēdenēs. Realitātes šovs. 8.sērija.
2.00 Svešais starp savējiem 5. Seriāls. 1.sērija.
2.55 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 2.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 4.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 26. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 4.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 182.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 11.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 181.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.
Pārraide no Liepājas.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.05  Alpu dakteris 8. Seriāls. 11.sērija.
2.00 Indijas vasaras. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.50 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Albānijā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.25  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 37.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 753.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 158.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 754.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Apokalipse: Otrais pasaules karš. Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Parsifāls. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Sangailes vasara. Drāma. 2015.g.
23.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.50  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.15 Uz priekšu, Latvija! Dokumentāla filma.
3.05  Ekstrēmie kadri 2. Zem Parīzes. Dokumentāls seriāls.
3.30  Ekstrēmie kadri 2. Bāreņi. Dokumentāls seriāls.
3.55 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 55.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 60.sērija.
11.45 Dora Helta. Bez mīlestības. Vācijas romantiska komēdija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 20.sērijas turpinājums.

18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 81.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 11.sērija.
21.50 Agrā rūsa. Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
23.50 Ērmotie ļaudis. ASV traģikomēdija. 2009.g.
2.15 Dzīvīte.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 4.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 23.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 1.sērija.
8.35 Kobra 15. Seriāls. 3.sērija.
9.40 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 11.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 24.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. ASV realitātes šovs. 1.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 4.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
21.00 Džonijs Anglis. Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
22.45 Amerikāņu pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas. Komēdija. 2003.g.
0.50 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. Realitātes šovs. 1.sērija.
1.50 Kobra 15. Seriāls. 4.sērija.
2.40 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 3.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 5.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Sestdiena, 27. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Par puisi, kurš nezināja baiļu. Vācijas pasaku filma (ar subt.).
11.40  Brīnumskaistule. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2014.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 28. un 29.sērija.
13.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.05 Izgudrotāji.*
14.35 TV PIRMIZRĀDE. Festivāls «Latvijas pērles».
Ulda Marhileviča autorvakars. Instrumentālā mūzika.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Žirafe – augstu un personiski.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Rotas iela un «Austrālija» Jūrmalā.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Aklais randiņš.
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2015.g.
23.05  Sangailes vasara. Drāma (ar subt.). 2015.g.
0.45 Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija.*
3.00 Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss. 2.pusfināls.*
5.05 Kūku kari.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 1000 jūdzes Albānijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50  Zvaigžņu skola. ASV muzikāla komēdija. 2009.g.
13.45  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.35 Darbs planētas labā. Rītdienas paaudze. Dok.filmu cikls.
14.40 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
15.35 Būt latvietim. Īrija.*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 LBL 5.finālspēle.
19.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.05  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.00 Ar sapni mugursomā.
21.30 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 2.sērija.
23.25 Eiropas dienai veltītais koncerts «28 stāsti par...».*
1.10 Anekdošu šovs 3.*
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 33.–36.sērija.
3.45 Aculiecinieks.*
4.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.55 800 vārdi 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
7.25 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 76.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 11.sērija.
11.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 16.–20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 138. un 139.sērija.
23.10 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 Pateicības dienas nams. ASV melodrāma. 2013.g.
2.25 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 76.sērija.
3.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
3.55 LNT brokastis.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 5.sērija.
5.40 Universitāte. Krievijas seriāls. 41. un 42.sērija.
6.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.30 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.20 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
9.55 Mežs – Latvijas nākotne. Animācijas filma.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs
12.15 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
15.05 Rokeris. ASV komēdija. 2008.g.
17.10 Džonijs Anglis. Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Asterikss un Obelikss: Dievu zeme.
Francijas animācijas filma. 2014.g.
21.15 Nārnijas hronikas. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.15 Bēdīgi slavenie mērgļi. ASV un Vācijas kara trilleris.
3.20 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 4.sērija.
3.45 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 28. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Pukša dziedāšanas svētki.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 12.sērija.
11.00  Eksotiskie dārzi. Dok.filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Komponiste Lolita Ritmane.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Gunārs Priede.
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Lansarotē. Romantiska drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Karš un miers. Daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
23.10 Būt latvietim. Īrija.*
23.50  Žirafe – augstu un personiski. Dokumentāla filma.
0.50  Aklais randiņš. Lielbritānijas romantiska komēdija. 2015.g.
2.30 Pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusija.*
4.10 Festivāls «Latvijas pērles». Ulda Marhileviča autorvakars.
Instrumentālā mūzika.*
5.00 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*

Aicinām bērnus mācīties
Jelgavas Mūzikas vidusskolā
profesionālās ievirzes izglītības programmās
2017./2018. mācību gadā.
UZŅEMAM JAUNUS AUDZĒKŅUS:
vecumā no 6 līdz 7 gadiem šādās profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle,
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle;
vecumā no 6 līdz 13 gadiem šādās profesionālās
Ideju koprade
ievirzes programmās:
• Taustiņinstrumentu
Sadarbībā spēle – akordeona spēle,
ar
• Stīgu instrumentu
spēle – čella spēle, kokles spēle,
ģitāras spēle,
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons,
klarnete, trompete,
eifonijs,
Veiksmes
stāsti,mežrags,
Teorētiskātrombons,
uzlāde,
• Sitaminstrumentu
Praktiskāspēle,
izlāde, Ideju radīšana un
• Kora klase.
stutēšana

ga di

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Ar sapni mugursomā.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00  Par puisi, kurš nezināja baiļu. Vācijas pasaku filma.
12.10  Brīnumskaistule. Vācijas pasaku filma. 2014.g.
13.15 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 33.–36.sērija.
15.00 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
16.45  Zvaigžņu skola. ASV muzikāla komēdija. 2009.g.
18.45 Izgudrotāji.*
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 1.sērija.
22.45  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
23.40  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dok.filma. 3.sērija.
0.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.25 Sporta studija.*
2.10 Latvijas futbolam – 100 gadu. Dokumentāla filma.
3.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
6.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona. Realitātes šovs. 7.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.15 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 77.sērija.
8.20 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 14.sērija.
8.55 Mežs – Latvijas nākotne. Animācijas filma.
9.00 LNT brokastis.

7

10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Galileo 3.
11.05 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas komēdija. 2013.g.
15.25 Tā bildināt nedrīkst. ASV ģimenes filma. 2015.g.
17.15 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lielais «Labestības dienas» koncerts 2017.
23.05 Laime mīlestībā. Kanādas komēdija. 2014.g.
0.50 NCIS: Losandželosa. Seriāls. 23. un 24.sērija.
2.10 Dora Helta. Bez mīlestības. Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
3.40 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 14.sērija.
4.10 LNT brokastis.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 6.sērija.
5.40 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
6.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.20 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.55 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 5.sērija.
12.10 Korelaina. ASV animācijas filma. 2009.g.
14.15 Nārnijas hronikas. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
17.00 Rio 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
17.15 Asterikss un Obelikss: Dievu zeme. Animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Kurjers 3. Spraiga sižeta filma. 2008.g.
22.05 Dūru cīņas. ASV spraiga sižeta drāma. 2009.g.
0.15 Korelaina. ASV animācijas filma. 2009.g.
2.15 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
3.00 Iespējams tikai Krievijā 2.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
18. maijā no pulksten 10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēkā – Jauno grāmatu diena.

Bibliotēkas krājums papildināts ar 240 jauniem izdevumiem.
Īpaši iesakām:
• albums «Janis Rozentāls» – izdevniecība «Neputns» laidusi klajā izcilajam Latvijas mākslas klasiķim veltītu attēlizdevumu, kas tapis sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Rakstniecības un mūzikas muzeju;
• Juris Zvirgzdiņš «Tobiass, Čārlijs un neredzamais spoks» (izdevniecība «Pētergailis») – spraigs stāsts, kurā humors mijas ar skumjām un
nopietnām norisēm, aicinot lasītājus domāt par atbildību, līdzcietību un
godīgumu. Grāmatas māksliniece – Elīna Brasliņa;
• enciklopēdija «Pasaules vēstures hronika. No akmens laikmeta līdz
tūkstošgadei» (izdevniecība «Zvaigzne ABC») – grāmata ikvienam zinātkāram skolēnam – nozīmīgākie pagrieziena punkti cilvēces vēsturē: kari
un revolūcijas, ievērojami izgudrojumi un atklājumi, reliģiju un mākslas
novirzienu rašanās, impēriju izveidošanās un sabrukums.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv

UZLĀDE-IZLĀDE

GADI

00

no 8. maija katru darba
17. maijāPieteikšanās
pl. 10 un reģistrācija –Bezmaksas
Kursi

dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Lapskalna ielā 2, pa tālruniKursi
63020203, 63022173 vai
e-pastu intaslaveika@inbox.lv.

Informācija un pieteikšanās: Svētes iela 33, Jelgava, LV3001,
Tālrunis: 63082101, 26172045, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv
Kursi

Kursi

www.zrkac.lv

Kursi

Kursi

Infografiku veidošana

Austās pērļu
rokassprādzes

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Kursi

Prasības uzņemšanā: jānodzied viena dziesma,
muzikālo dotību pārbaude.

Uzņemšana – no plkst.16 līdz 18:
• 1. jūnijā – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle;
2. jūnijā – akordeona, ģitāras, kokles spēle, pūšam
zsardzības•plāni,
īšana un izpildes instrumentu
organizēšana un sitaminstrumentu spēle, kora klase.

Reklāmas
materiālu izstrāde

00
no 11. aprīļa
pl.apliecības
17 kopija,
aprīlī pl. 14
Iesniedzamie dokumenti:
dzimšanas
30

izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.

Kursi

Dokumentu

Dokumentu

pārvaldības pamati15
no 23. maija pl. 17

arhīva veidošana
24. maijā pl. 1000

Kursi

Kursi

Lietišķā etiķete
un protokols15

infogr.am un Piktochart

Aicinām vecākus
uz e-prasmju nedēļas semināru

Kursi

28. martā pl. 1800

Grāmatvedība

Ideju Fitness I

Adrese: «Šarlotes», Grēnes,

m, terasei un dārzamOlaines Radošuma
mītu
un inovāciju
medības
pag., Olaines
novads,
LV-2127

saimnieciskās darbības
veicējiem, IU, IK un Z/S
00

25. maijā pl. 10

Minimālās higiēnas
prasības
8. jūnijā pl. 1000

Izaicinājumi vecākiem
DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

Ideju Fitness III
14. jūnijā pl. 1715

Kursi

Kursi

Kursi

Komunikācijas meistarklase

Interviju sniegšana

Dalība bez maksas

piedāvā darbu prečuKursi
marķēšanas
operatoram(-ei).

Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.

Grāmatvedības

Mūsu galvenās prasības:
• latviešu un krievu
valodas zināšanas "Zalktis"
datorprogramma
(sarunvalodas līmenī);
no
8. aprīļa pl. 1000
30
vēlama
pieredze darbā noliktavā;
. aprīļa pl.•17
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu; Kursi
Kursi
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.

agatavoties

m uzņēmumā

Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā.

Ugunsdrošība 15
skā pārbaude
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.

ņēmumā
maijā pl. 1000

OiRA Seminārs darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem 30. maijā
pl. 100
0

«OiRA - interaktīvs rīks darba vides riksu novērtēšanai»»

Papildu informācija – pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
Lūgums zvanīt darba dienās no plkst.9 līdz 17.

profilaksei un darbspēju uzturēšanai

Mājokļa interjers

komfortam un labsajūtai
00

no 29. marta pl. 18

Pieteikšanās rakstot uz e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālr. 63012155, 63012169

Pav
a
vasa di
r
gud u
ri!

Angļu valodas
vasarnīca
bērniem

(10-12 gadi)

no 16. maija pl. 17

Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba maršrutā
Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine.

no 29. marta pl. 17

Kursi

26. aprīlī pl. 17
26. aprīlī pl. 17
Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500)

Nodokļu
likumdošana praksē
15

Instrumenti radošuma uzlādei - izlādei

15

30

Kursi

ga di

24. maijā pl. 17

Sākot no 10. maija, katru
Kursi trešdienu
laikā no plkst.16 līdz 18 ir iespējamas individuālas
konsultācijas (bez iepriekšēja pieraksta).

Podaugi

no 28. marta pl. 1730

no 27. marta pl. 1730

07.08-18.08

Katru darba dienu
no plkst. 10.00 līdz 14.00

"Grūtais klients"
00
9. maijā pl. 10

presei, TV un radio
9. maijā pl. 1715
Kursi

Programmējamo ciparvadības darbagaldu (CNC) kursi

Bezmaksas

(virpošana, frēzēšana ar Fanuc, Mazak, Siemens,
Heidenhain vadības sistēmām)
Jums ir iespēja pieteikties eksāmenamZemgales reģiona
kompetenču attīstības centrā un iegūt valsts atzītu
dokumentu par profesionālo kvalifikāciju profesijā
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)

Konfekšu pušķu
veidošana

4., 5. aprīlī pl. 1730

Metinātāju kursi

(Lokmetinātājs metināšanā

ar mehanizēto iekārtu aktīvās
gāzes vidē
(MAG), MIG, TIG, MMA)
Papildu informācija un
pieteikšanās:
Kr.Barona ielā 40,
Jelgava, LV3001,
Tālr.: 26171465,
e-pasts:
maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv,
www.zrkac.lv

Kursi

Kursi

Bērnu
aprūpes pamati

Inovatora DNS un inovācijas kaķa dresūra

no 21. marta pl. 1730

Ideju Fitness II
22. martā pl. 1715

Kursi

Higiēnas prasības

skaistumkopšanas jomā
23. martā pl. 1500

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Aicina uz konferenci par kādreizējo
Jelgavas profesionālo teātri
 Jana Bahmane

«23. maijā pulksten 10 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā notiks konference «Arvīda un Margas
Spertālu laikmets latviešu
teātrī un Elzai Radziņai 100».
Tajā piedalīsies mākslas un teātra zinātnieki, kuru pētījumu
centrā ir glezniecība, scenogrāfija un Jelgavas profesionālais teātris,» informē Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētājs Māris Brancis.
Jelgavu Spertālu laikā raksturos
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja galvenais krājuma
glabātājs Aldis Barševskis, savukārt Jelgavas teātra vietu Latvijas teātra vēsturē
novērtēs akadēmiķis bijušais jelgavnieks
Viktors Hausmanis. Eduarda Smiļģa
Teātra muzeja eksperte Silvija Geikina
pievērsīsies izcilāko Jelgavas teātra režisoru un aktieru devumam, bet filoloģijas

maģistre Anita Vanaga aplūkos tematu
«Spertāli un Jelgava». Itālijas nozīmi
latviešu mākslinieku radošajā darbībā
– tostarp A.Spertāla dzīvē – ieskicēs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kolekciju
un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja
Aija Brasliņa, Jelgavas teātra muzikālās
izrādes analizēs profesors Jānis Siliņš,
par M.Spertāles izrāžu kostīmiem Nacionālajā teātrī runās tagadējā Latvijas
Nacionālā teātra literārā konsultante
Rita Melnace, bet ieskatu Jelgavas Goda
pilsones E.Radziņas arhīvā veiks E.Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperte
Margita Mantiņa.
Jāatgādina, ka līdz 4. jūnijam Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā būs aplūkojama izstāde «Arvīda un
Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī
un Elzai Radziņai 100», kas apkopo vēsturiskas liecības par Jelgavas teātri un tā
personībām. «Konferences laikā atklāsim
izstādes grāmatu, kurā būs apkopoti arī šīs
konferences materiāli,» stāsta M.Brancis.
Konferenci apmeklēt aicināts ikviens
interesents, dalība – bez maksas.

Pilsētas svētkos – izzinošas ekskursijas
 Jana Bahmane

Pilsētas svētkos, 27. un 28.
maijā, Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs aicina doties
ekskursijās pa pilsētu – tajās
varēs iepazīt mūzikas un teātra tradīcijas Jelgavā.
27. maijā pulksten 12 interesenti aicināti doties ekskursijā «Muzikālā Jelgava»,
kurā gides Sarmītes Bērziņas vadībā būs
iespējams uzzināt, kādi Latvijas mūzikas
dzīves notikumi risinājušies Jelgavā, kā
arī iepazīt slavenu mūziķu dzīves gaitas
šajā pilsētā. Maršruta pieturas punkti
būs dziedātājas Noras Bumbieres piemiņas zīme, Jelgavas Mūzikas vidusskola,
Uzvaras parks un Svētās Annas baznīca,

bet ekskursijas noslēgumā tiks apmeklēts Bērnu un jauniešu mūzikas klubs.
Savukārt 28. maijā pulksten 12 teātra
cienītāji aicināti doties ekskursijā «Teātra
ceļš Jelgavā», lai kopā ar gidi Signi Lūsiņu
atklātu, kāpēc Jelgavu var uzskatīt par
latviešu teātra šūpuli. Ekskursijas maršruts vedīs gar Studentu teātri, Jelgavas
pili, Jelgavas kultūras namu, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, Raiņa parku un noslēgsies ar latviešu
teātra tēva Ādolfa Alunāna memoriālā
muzeja apmeklējumu.
Ekskursijas sāksies no Trīsvienības
baznīcas torņa. Dalība – bez maksas,
bet vietu skaits ir ierobežots, tāpēc dalībnieki aicināti iepriekš pieteikties pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.

Pasākumi pilsētā
18. maijā – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
19. maijā pulksten 18 un 20. maijā pulksten 17 – BJDK «Vēja zirdziņš» jubilejas
koncerts ««Vēja zirdziņam» jau 25». I daļā – deju izrāde «Vēja zirgi sauli veda» (režisore – D.Micāne-Zālīte, horeogrāfs – J.Purviņš); II daļā – horeogrāfisks piedzīvojums
«Kā noķert Vēja zirdziņu?» (režisore – L.Truksne). Kolektīva mākslinieciskā vadītāja –
A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2,50 – 4,50 (kultūras namā).
ATCELTS! 20. maijā pulksten 14 – konkurss «Jelgavas jauniešu talanti 2017»
(Jelgavas tehnikuma aktu zālē Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
20. maijā pulksten 15 – vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākums «Ceļo aktīvi».
Dalība – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā).
20. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts: «Rit laika rats». Pulksten 20 un 23 – filmas
«To atceras tikai vilcieni» demonstrācija; pulksten 21 – erudīcijas spēle «Rit laika rats».
Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
20. maijā pulksten 19 – Muzeju nakts: «Ceļojums laikā». Ieeja – bez maksas 
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. maijā pulksten 13 – tūrisma sezonas atklāšanas laikā – ekskursija kājām «Radošā Raiņa iela». Dosimies pastaigā pa vēsturisko ielu un atklāsim tās jaunos, radošos
piedāvājumus. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalība – bez maksas. Sākums – pie
veikala «Zaļā zeme» Raiņa ielā 35.
20. un 21. maijā pulksten 11 – starptautisks zināšanu festivāls «Helsus»: ķermenim,
dvēselei, veselībai (Pasta salā). Programma – mājaslapā www.helsus.org. Ieeja – no
pulksten 10. 20. maijā pulksten 12 – dr.Ulrikes Granogeres (Šveice) vieslekcija angļu
valodā ar tulkojumu latviešu valodā «Čakras un laiktelpas ģeometrija» (Jelgavas pilī).
21. maijā pulksten 13 – multikulturāls pasākums «Draudzības vainags» – koncerts,
nacionālo virtuvju degustācijas, radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Dalība – bez
maksas (laukumā pie t/c «Pērnava»).
21. maijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
23. maijā pulksten 18 – Veselības veicināšanas pasākums Jelgavas pilsētā – nodarbība par krūšu veselību un krūts vēža profilaksi. Dalība – bez maksas (Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
25. maijā – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
No 26. līdz 29. maijam – 1. starptautiskais universitāšu teātru festivāls «Divi maija
vakari». Piedalās – Latvijas universitātes (LLU, RTU, LU), Tartu Universitāte, Viļņas Universitāte, Batumi Š.Rustavelli universitāte. Izrāžu plānojums būs pieejams «Facebook»
lapā «Divi maija vakari». Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes
bulvārī 5a).
28. maijā pulksten 12 – JBJC «Junda» mācību gada noslēguma pasākums «Emocijas». Radošas aktivitātes, pārsteigumi, pulciņu darbu izstādes un mācību gada
noslēguma koncerts nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļā 1). Ieeja – bez maksas.

Izstādes
No 24. maija – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku noslēguma darbu izstāde
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 19. maijam – izstāde «Jelgavas krievu biedrībai «Istok» – 25 gadi». Ieeja – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 26. maijam – mākslinieka Raimonda Līcīša darbu izstāde. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 4. jūnijam – «Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai
Radziņai 100» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs

Mēs esam Jelgava!

 Jana Bahmane

«Pilsētu veido ikviens no
mums, tādēļ šī gada svētku
moto ir «Mēs esam Jelgava».
Plānojot svētku programmu, esam domājuši par aktivitātēm visām paaudzēm,
un šoreiz svētkos piedalīsies
daudz pilsētas māksliniecisko
kolektīvu,» Jelgavas pilsētas
752. dzimšanas dienu kopīgi aicina svinēt iestādes
«Kultūra» vadītāja vietniece
pamatdarbības jautājumos
Inta Englande. Pilsētas svētki,
kas notiks no 26. līdz 28. maijam, šogad pārsteigs ar plašu
kultūras programmu Hercoga
Jēkaba laukumā, Pasta salā un
Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC). Pirmo reizi Pilsētas
svētkus divus vakarus pēc
kārtas izkrāsos uguņošana no
Lielupes mūzikas pavadījumā.
Visi svētku programmas pasākumi būs bez maksas.
Jelgavas 752. gadadienas svinības tradicionāli ievadīs viens no atraktīvākajiem
un vienojošākajiem svētku pasākumiem
– Pilsētas svētku gājiens, kas piektdien,
26. maijā, sāksies pulksten 18. Pulcēšanās
gājienam paredzēta Pulkveža O.Kalpaka
un Svētes ielā, bet gājiena maršruts vedīs pa Lielo, Uzvaras un K.Barona ielu.
Gājienam iepriekš nav jāpiesakās, taču
interesenti ir aicināti sekot līdzi stāšanās
kārtības grafikam iestādes «Kultūra»
mājaslapā www.kultura.jelgava.lv un
neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni
63084674 vai 63084675. «Par gājiena
ritmu, kā ierasts, rūpēsies pūtēju orķestri,
kas muzicēs ielu malās, taču svētki izdosies vien tad, ja būsim vienoti un svētku
sajūtu radīsim visi kopā,» tā I.Englande.

Svētku gadatirgus –
šogad divas dienas

«Piektdienas vakarā visa pilsēta vienosies svētku gājienā, kas noslēgsies Hercoga
Jēkaba laukumā ar koncertu. Taču šā
gada jaunums būs svētku gadatirgus, kas
sāksies jau piektdienas vakarā, – Hercoga
Jēkaba laukumā varēs iepazīt amatnieku
darinājumus un vērot dažādu amatu
prasmju demonstrējumus. Arī pārtikas
amatnieki klātienē piedāvās dažādus
gardumus. Gadatirgus ilgs divas dienas –
piektdien un sestdien – līdz pat pulksten
23,» stāsta «Kultūras» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle.
Šajā gadā ievērojami tiks paplašināts
arī ēdinātāju sektors Hercoga Jēkaba
laukumā. «Parasti tas ir neliels kafejnīcu skaits, taču šogad, ņemot vērā
plašo kultūras aktivitāšu piedāvājumu,
esam nolēmuši piesaistīt arī vairāk ēdinātāju,» atklāj S.Sīle. Hercoga Jēkaba
laukumā būs deviņas kafejnīcas, kur
varēs nobaudīt ēdienus dažādu tautu,
piemēram, gruzīnu, armēņu, gaumē.

No amatiermākslas kolektīviem līdz mūzikas grupas «Galaktika» pavadībā.
«Pils saliņa daudziem saistās ar jaunības
profesionālajai mākslai

Trīs nozīmīgākās svētku norises vietas
būs Hercoga Jēkaba laukums, Pasta
sala un ZOC, kur trīs dienu garumā
notiks daudzveidīgi koncerti. ZOC pulcēs
profesionālās mākslas piekritējus – tur
varēs baudīt simfodžezu ar Jelgavas
bigbendu, Jelgavas kamerorķestri un
kori «Spīgo», kā arī otro reizi Jelgavā
izskanēs Raimonda Paula un Māras
Zālītes muzikālā poēma «Meža gulbji» ar
Jelgavas māksliniecisko kolektīvu dalību.
«Rudenī šis pasākums bija ļoti apmeklēts,
tādēļ vēlamies muzikālo poēmu jelgavniekiem dāvināt vēlreiz,» tā I.Englande.
Jāpiebilst, ka programma apzināti ir
veidota daudzveidīga, daudzi pasākumi
arī pārklājas, lai svētku sajūta valdītu
visā pilsētā, un katrs varēs izvēlēties savai
gaumei atbilstošāko.
Teju 700 dejotājus Pasta salā pulcēs
koncerts «Tagad ir jādejo, debesīs – jālido», kas estrādi ierībinās 26. maijā pulksten 21. «Jelgavas dejotāji un dziedātāji
veido otru lielāko Dziesmu un deju svētku
delegāciju aiz Rīgas, un jau pērn mums
radās ideja par lielkoncerta organizēšanu,
dejā vienojot vairākas paaudzes,» stāsta
koncerta režisors Sandis Kalniņš. Viņš
papildina, ka koncertā piedalīsies dejotāji
no pirmsskolas vecuma līdz pat vidējai
paaudzei. «Kopīgi ar koncerta mākslinieciskajām vadītājām Elitu Simsoni
un Aldu Skrastiņu apzināti izvēlējāmies
daudzveidīgu repertuāru – nedaudz no
sirsnības, draiskulības un jautrības. Vēlamies, lai starp dejotājiem un skatītājiem
veidojas šī pozitīvā apmaiņa, kas paceļ
debesīs,» tā S.Kalniņš. Vēl viens nozīmīgs
pasākums, kas Pasta salā pulcēs aptuveni
800 pūtēju no visiem Latvijas novadiem,
būs Latvijas pūtēju orķestru koncerts
«Novadnieki» – veltījums Gunāra Ordelovska 90. jubilejai. «Koncertā skanēs
dažādu latviešu komponistu mūzika,
kā arī paredzēts pirmatskaņojums –
komponista Alvila Altmaņa skaņdarbs
«Novadnieki»,» stāsta Latvijas Nacionālā
kultūras centra pūtēju orķestru nozares
eksperte Astrīda Ķēniņa.
Savukārt Hercoga Jēkaba laukumā
svētkos uzstāsies tādi Latvijā iemīļoti
mūziķi kā Jānis Stībelis, Dons, grupa
«Transleiteris», «Labvēlīgais tips» un
daudzi citi.

Valdekas pilī atdzīvosies 19.
gadsimts, bet Pils salā – 70. gadi

Šogad svētki ienāks arī Valdekas pilī
– tur 19. gadsimta manierē tiks svinēta
barona fon Rekes 200. jubileja. «Šī bija
medību pils, tādēļ svinības notiks medību
gaisotnē ar tā laika tēliem un izdarībām.
Varēs ne vien piedalīties dažādās aktivitātēs, bet arī uzzināt vairāk par Valdekas
pils vēsturi,» stāsta iestādes «Kultūra»
Attīstības plānošanas un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars Pirvics.
Ilggadēja Pilsētas svētku tradīcija – senioru balle, kas šogad pils saliņā notiks
svētdien, 28. maijā, pulksten 14, – aizritēs

laikiem, jo tur 70. gados sestdienās un
svētdienās notika dzīvās mūzikas vakari. Cilvēki satikās, pastaigājās, dejoja,
tādēļ arī šobrīd pils saliņa ir iemīļota
vieta senioru ballēm, kur interesenti var
sastapties, dalīties atmiņās un padejot,»
tā I.Englande.

Latvijas labākie šefpavāri
tiksies «Mākslas brančā»

Kulinārās un vizuālās mākslas cienītāji aicināti uz pirmo Latvijā organizēto
«Mākslas branču», kas 28. maijā no
pulksten 16 notiks Pasta salā. «Šīs
idejas aizsācējs ir pavārs Lauris Aleksejevs, kam radās ideja Pasta salā sarīkot koncertu. Apaudzējot šo ieceri ar
citām mākslas formām, tapa «Mākslas
brančs»,» stāsta pasākuma idejas līdzautors un organizators Johnny Salamander, Jelgavas pilsētai pateicoties
par atbalstu. Pasākuma dalībnieki varēs
tikties ar vadošajiem Pavāru kluba šefpavāriem, baudot pavārmākslas priekšnesumus, uzklausot padomus veselīgas
maltītes gatavošanai mājas apstākļos,
kā arī piedaloties ēdienu un dzērienu
degustācijās. Dalību «Mākslas brančā»
apstiprinājuši šādi pavāri – L.Aleksejevs,
Raimonds Zommers, Andris Rūmītis un
Māris Jansons.
Pasākumā būs arī neliels mākslas
tirdziņš, kur varēs iegādāties dizaina
lietas un gleznas, kā arī radošās darbnīcas
dažādām gaumēm, bet no pulksten 19
uz Pasta salas skatuves muzicēs Latvijā
iemīļoti mūziķi.

No Lielupes ūdeņiem
pacelsies ugunspuķes

Šogad pirmo reizi Jelgavas svētku
norisi uz ūdens paspilgtinās svētku
uguņošana, kas piektdien un sestdien
notiks pusnaktī. «Mums ir svarīgi, lai
jelgavnieki ne vien piedalās Pilsētas
svētku pasākumos, bet arī nāk klajā ar
saviem ierosinājumiem. Viņi uguņošanu
rosinājuši papildināt ar muzikālo noformējumu – to mēs īstenosim Pilsētas
svētkos. Katru gadu meklējam ko jaunu,
lai svētkos iepriecinātu jelgavniekus,»
stāsta I.Englande. Uguņošana notiks no
Lielupes, tādēļ piektdien un sestdien laika
posmā no pulksten 20 līdz 24 Lielupē
būs ierobežota ūdens satiksme, līdz ar to
individuālie ūdens transporta īpašnieki
aicināti būt saprotošiem un netuvoties
pontoniem, uz kuriem tiks novietota uguņošanas tehnika. Uguņošanu ieteicams
vērot no Lielupes promenādes un Pasta
salas – apskaņošana tiks nodrošināta abos
Lielupes krastos.
«Aicinām jelgavniekus būt saprotošiem
par pasākumu norisi, satiksmes ierobežojumiem, slēgtajām ielām. Tā kā ne visur
būs iespējams piebraukt ar automašīnu,
lūgums uz svētkiem iespēju robežās doties kājām. Svētkus mēs veidojam kopā,
tādēļ svarīgākais, lai svētku sajūta valda
ikvienā no mums!» tā I.Englande.

