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 18. maijā laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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Slidotavas jumts
iegūst aprises

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pasta salā sākta publiskās slidotavas jumta
uzstādīšana – jau šonedēļ pār slidotavu tiek
izbūvētas liekti līmētā
koka konstrukcijas.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
stāsta, ka pagājušajā nedēļā objektā tika uzmontēti pirmie balsti un

sijas, bet šonedēļ montāžas darbi
turpinās. Jāpiebilst, ka slidotavas
jumts īpašs ar to, ka tā būvniecībā
tiek izmantotas liekti līmētās
koksnes konstrukcijas – tērauda
elementi paredzēti vien savienojuma vietās un atsevišķās vietās kā
palīgkonstrukcija jumta seguma
stiprināšanai. Kopējais liekti
līmētās koksnes apjoms objektā
būs 112 kubikmetri, bet tērauda
detaļu apjoms – 11,33 tonnas.
Plānots, ka slidotavas jumta
balstu un siju montāža Pasta

salā tiks pabeigta līdz šīs nedēļas
beigām. Pēc nesošo konstrukciju
uzstādīšanas turpināsies darbi
pie jumta seguma, tiks ierīkots
slidotavas iekšējais apgaismojums, kā arī notiks teritorijas
labiekārtošana.
Jāatgādina, ka būvdarbu laikā
drošības apsvērumu dēļ ir slēgts
rotaļu laukums blakus publiskajai slidotavai.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja – projektā paredzēts, ka jumta
konstrukcijas nosegs slidotavu,

Valsts augstāko apbalvojumu – Atzinības krustu – Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienas priekšvakarā
Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza
arī jelgavniecei Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā (OECD) Ivitai Burmistrei un Jelgavas lauksaimniecības mašīnu izgatavošanas uzņēmuma SIA
«Agro Vita» direktoram Jāzepam Kivleniekam.
Jelgavniecei I.Burmistrei piešķirts III šķiras Atzinības krusts,
un viņa iecelta par ordeņa komandieri. I.Burmistre kopš 2016.
gada augusta ir Latvijas vēstniece
OECD, kas šobrīd apvieno 35 attīstītākās pasaules valstis. OECD,
kuras galvenā mītnes vieta ir
Parīzē, Francijā, palīdz valstīm
apzināt iespējamās ekonomiskās
un sociālās problēmas, noteikt
stratēģijas to risināšanai. «Mana
pirmā un vienīgā darbavieta ir
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, un nākamgad apritēs
jau 20 gadi, kopš tur strādāju,»

stāsta jelgavniece. Viņa atzīst,
ka vienmēr centusies strādāt ar
visaugstāko atbildības izjūtu, pēc
labākās sirdsapziņas, ar iedvesmu
un aizrautību, pārstāvot Latvijas
intereses ārpus valsts robežām.
«Sirsnīgi pateicos par valsts novērtējumu manam darbam,» saka
I.Burmistre. Neraugoties uz augsto amatu un ikdienas darba pienākumiem, vēstniece uzsver: viņa
vienmēr atceras, ka ir no Jelgavas.
«Es izmantoju katru iespēju, lai
saviem ārvalstu kolēģiem stāstītu
par Jelgavas vēsturi, kultūru, tradīcijām un biznesa iespējām, tāpat

aicinu viņus apmeklēt Jelgavas
skaistākās vietas un pārliecināties
par manis stāstīto klātienē,» saka
vēstniece.
Diplomātes karjeras laikā I.Burmistre bijusi arī Ārlietu ministrijas
Ekonomisko attiecību un attīstības
sadarbības politikas departamenta
direktore, vadījusi Starptautiskās
tirdzniecības un investīciju nodaļu,
bijusi pastāvīgā pārstāvja Pasaules
tirdzniecības organizācijā vietniece
Latvijas Republikas pastāvīgajā
pārstāvniecībā ANO Ženēvā, kā
arī strādājusi Latvijas Republikas
vēstniecībā ASV.
Ar IV šķiras Atzinības krustu
apbalvots un par ordeņa virsnieku iecelts J.Kivlenieks. «Par
šo atzinību liels paldies maniem
bijušās «Jelgavas lauktehnikas»,
kuru vadīju 25 gadus, kolēģiem, ar
kuriem kopā no nulles izveidojām
uzņēmumu ar 1500 darbiniekiem.
Esmu pateicīgs arī esošajam kolektīvam, ar kuru šobrīd strādāju
uzņēmumā «Agro Vita», kas ražo

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

No jūnija atcels
četrus reisus maršrutā
Rīga–Jelgava–Rīga
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) atcels
četrus mikroautobusu reisus maršrutā
Jelgava–Rīga–Jelgava. No 1. jūnija vairs
nekursēs mikroautobuss pulksten 9.20 un
17.10 no Jelgavas uz
Rīgu, kā arī pulksten
10.40 un 18.10 no
Rīgas uz Jelgavu.
JAP Pārvadājumu nodaļas
vadītājs Gatis Dūmiņš skaidro, ka šāds lēmums pieņemts,
pamatojoties uz Satiksmes
ministrijas rīkojumu, kurā Latvijas Autotransporta direkcijai
uzdots samazināt sabiedrisko
pārvadātāju nobraukumu reģionālajos starppilsētu maršrutos. «Sākotnēji Autotransporta direkcija piedāvāja slēgt
astoņus mikroautobusu reisus,
to vietā atklājot divus jaunus
katrā virzienā, kas tiktu izpildīti ar lielo autobusu. Taču

blakus esošo slidotavas dzesēšanas iekārtu, kā arī nodrošinās
vietu segtām pārvietojamām
skatītāju tribīnēm, kopumā ap
slidotavu nodrošinot 100 skatītāju vietu. Jumtam un sānu
plaknēm plānots uzstādīt caurspīdīgu tenta aizsargsegumu, lai  Jana Bahmane
slidotavu pasargātu arī no vēja un
nokrišņiem.
Šajā nedēļas nogaG.Osīte stāsta, ka saskaņā ar
lē, 19. un 20. maijā,
noslēgto līgumu slidotavas jumZemgales Olimpiskajā
tam ekspluatācijā jābūt nodotam
centrā (ZOC) jau astolīdz 21. jūnijam.
to reizi notiks starp-

panākta vienošanās par četru
mikroautobusu reisu slēgšanu,» skaidro G.Dūmiņš.
Tas, kuri reisi tiks slēgti, nolemts, izvērtējot ekonomiskos
rādītājus un pasažieru plūsmu
konkrētajā laikā. «Mūsu novērojumi liecina, ka jelgavnieki,
kuri strādā Rīgā, līdz pulksten
9 jau ir devušies uz galvaspilsētu, līdz ar to šajā laikā
pasažieru plūsma vairs nav
tik liela. Turklāt aptuveni 30
minūtes vēlāk ir iespēja Rīgā
nokļūt ar nākamo mūsu vai
kāda cita pārvadātāja izpildītu
reisu,» skaidro G.Dūmiņš. Arī
uz mikriņu pulksten 17.10 nav
novērots liels pieprasījums,
turklāt pasažieriem ir iespēja
pulksten 16.55 no Jelgavas autoostas uz galvaspilsētu doties
ar lielas ietilpības autobusu,
bet pulksten 18.05 tāds brauc
maršrutā Rīga–Jelgava–Eleja.
G.Dūmiņš piebilst, ka, atceļot šos četrus reisus, uzņēmumam gadā nobraukumu izdosies samazināt par aptuveni 65
000 kilometru.

Izstādē ZOC varēs
apskatīt vairāk nekā
200 šķirnes kaķu

Atzinības krustu saņem arī Ivita Burmistre un Jāzeps Kivlenieks
 Ritma Gaidamoviča

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

lauksaimniecības tehniku un kūdras ieguves mašīnas Latvijas un
ārvalstu tirgiem, kā arī paldies manai sievai Valentīnai un ģimenei,»
saka J.Kivlenieks, piebilstot, ka šis
apbalvojums ir apliecinājums tam,
ka viņš dzīvē ir izvēlējies pareizo
profesiju – lauksaimniecības tehnikas inženieris. «Atceros, 1939.
gadā pie tēva viesojās divi inženieri, un tēvs man teica: «Mācies,
dēliņ, tu arī būsi inženieris.» Tēva
vārdi piepildījās, un patiesi visu
mūžu esmu veltījis šai profesijai.
Šis apbalvojums apliecina, ka tas
nav bijis veltīgi,» saka J.Kivlenieks.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Atzinības krustu 3. maijā
Rīgas pilī saņēma arī ilggadējā
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa
un LLU asociētais profesors Jānis
Ābele, bet Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
vietnieks Kriminālpolicijas biroja
priekšnieks Juris Staļģevics apbalvots ar Viestura ordeni.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

tautiskā specializētā
kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2018», sniedzot iespēju apskatīt
vairāk nekā 200 šķirnes kaķu no Baltijas valstīm, Somijas,
Itālijas, Nīderlandes,
Beļģijas, Krievijas un
Baltkrievijas. «Visplašāk izstādē būs
pārstāvēti meinkūnu
šķirnes kaķi, jo šo
gadu gaitā esam sapratuši, ka meinkūni
jelgavniekiem ir īpaši
mīļi,» stāsta izstādes
koordinatore Mārīte
Baranovska.

Viņa atklāj, ka izstādē varēs
sastapt arī pagājušā gada titula
«Jelgavas kaķis» ieguvēju –
meinkūnu šķirnes runci Pīru.
«Pērn viņš vēl bija pusaudzis,
bet šogad mums būs iespēja
redzēt, kā runcis ir izaudzis
un mainījies,» papildina izstādes koordinatore. Līdzās
izplatītākām kaķu šķirnēm būs

apskatāmi arī tādu retu šķirņu
pārstāvji kā Ēģiptes mau.
Abās izstādes dienās notiks
meinkūnu un citu kaķu šķirņu
prezentācijas. «Papildus tām
izstādes apmeklētāji varēs
aprunāties ar kaķu audzētājiem, izzināt interesējošo kaķu
šķirņu īpatnības, kā arī nobalsot par savu favorītu,» stāsta
M.Baranovska. Pasākuma noslēgumā – 20. maijā pulksten 14
– tiks paziņots titula «Jelgavas
kaķis 2018» ieguvējs. «Paldies
jelgavniekiem par aktīvo iesaistīšanos kaķu vērtēšanā – kaķu
saimniekiem šis novērtējums ir
liels prieks un gods,» tā izstādes
koordinatore.
Līdztekus kaķiem izstādē
būs apskatāmi arī citi dzīvnieki un putni – šinšillas, truši,
kanārijputniņi un papagaiļi,
eksotiskie rāpuļi.
Izstāde 19. un 20. maijā
notiks ZOC Kronvalda ielā 24.
Sestdien, 19. maijā, interesenti
izstādi aicināti apmeklēt no
pulksten 10 līdz 17, bet svētdien – no pulksten 10 līdz 15.
Biļetes izstādes dienās varēs
iegādāties ZOC, cena – 3 eiro,
skolēniem, studentiem un
pensionāriem – 1,50 eiro, bet
pirmsskolas vecuma bērni
izstādi varēs apmeklēt bez
maksas.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ģimnāzijā atjauno
vēsturiskās vērtības
 Ilze Knusle-Jankevica

Rekonstrukcijas laikā Jelgavas Valsts ģimnāzijā atklājušies vairāki vēsturiski
arhitektoniskie elementi, ko tagad, jau sākot realizēt projektu un konsultējoties
ar restauratoriem, nolemts saglabāt un atjaunot. Līdz ar to arī būvdarbiem
paredzēto termiņu nācies pagarināt līdz 2019. gada 28. maijam, taču tas nemaina laiku, kad rekonstruētajā skolā varēs atsākties mācību process – skolēni
ģimnāzijā atgriezīsies 2019. gada 1. septembrī.
Ir pagājis gads, kopš Jelgavas
pašvaldība parakstīja līgumu ar
pilnsabiedrību «RERE BŪVE 1»
par Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukciju, – šobrīd ir paveikti
25 procenti plānoto darbu. «Veicot
demontāžu, būvnieki atklāja, ka
starpstāvu konstrukcijas ir nevis
no dzelzsbetona, kā bija norādīts
dokumentos, bet no koka. Skolas
ēka ekspluatācijā nodota 1939.
gadā, un Otrā pasaules kara laikā
tā tika sabombardēta. Acīmredzot
pēc kara, ēku atjaunojot, tika
pielietoti dažādi tobrīd pieejami
materiāli, nevis sākotnējais –
dzelzsbetons,» stāsta Jelgavas
pilsētas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos Vilis Ļevčenoks.
Tā kā koka pārsegumi bija starp
klašu telpām, tos nācās mainīt.
«Mūsdienās ir citas būvniecības
un drošības prasības, tāpēc pārsegumus vajadzēja vai nu pastiprināt, vai mainīt. Koka pārsegumi
nebija bojāti, un tika apspriesta
arī iespēja tos pastiprināt, bet tad
starp klašu telpām un gaiteņiem
izveidotos līmeņa starpība – klases būtu septiņus centimetrus
augstāk. No pārvietošanās ērtības
un drošības viedokļa tas nebija
pieļaujams, tāpēc nolemts izbūvēt
jaunas metāla sijas ar dzelzsbetona
pārsegumiem,» norāda V.Ļevčenoks. Tas pašvaldībai papildus
izmaksāja 864 570 eiro bez PVN.
Līdz ar to arī rekonstrukcijas darbi
aizkavējās – bija jāveic izmaiņas
būvprojektā, ekspertīzes, un, kamēr starpstāvu pārsegumi nebija
izbūvēti no jauna, šajā skolas daļā
citus darbus veikt nevarēja.

Atklājas pēckara tehnoloģiju
radītie defekti

Tā kā iekštelpās strādāt nevarēja, būvnieki darīja citus darbus,
ko ļāva laikapstākļi, – gandrīz visai
skolas ēkai nomainīts jumts, vienīgi virs aktu zāles šobrīd ir pagaidu
jumts. «Nomainot aktu zāles jumta konstrukcijas, tika iegūta vieta
ventilācijas sistēmas agregātiem,
bet tad atklājās, ka starpsijās nav
metāla stiegrojuma, ir tikai betons
– vēl viens pēckara mantojums,
kas laika gaitā var sākt drupt. Arī
te bija jāmeklē jauns risinājums,
kā sijas pastiprināt, lai agregātus
būtu iespējams tur izvietot,» skaidro Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes speciālists, piebilstot:
regulāri notiek darba grupas
tikšanās, kurās pašvaldības un
būvnieku pārstāvji un būvuzraugs
pārrunā radušās problēmsituācijas, bet gala risinājumu, piesaistot
neatkarīgus ekspertus, pieņem
pašvaldība, izvērtējot gan tehniskos, gan finansiālos aspektus.
Arī noņemot apšuvumu aktu
zāles balkonam, atklājies, ka tā
sijas ir cietušas karā – visticamāk,
degušas un ieliekušās –, tāpēc arī
šajā gadījumā būs vajadzīgs cits
risinājums. Vēl skolas iekštelpu
kaļķa apmetums izrādījās sliktākā stāvoklī un darbu laikā sāka
masveidā drupt nost, tāpēc tas
būs jāatjauno visā – kopumā 2000
kvadrātmetru – platībā. Lai tas
būtu izturīgāks, tiks izmantots
kaļķa apmetums, kam ir arī labāka

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas Valsts ģimnāzijas vecajam korpusam jumts jau nomainīts, bet virs aktu zāles ir pagaidu
jumts – tur tiek mainītas jumta konstrukcijas. Plānots, ka līdz septembrim jaunais jumts būs uzlikts.

Ik dienu objektā strādā 60–70 cilvēku, un darbi vienlaikus notiek
vairākās vietās. Piemēram, gaiteņos tiek atjaunots kaļķa apmetums,
kas ir piemērots vēsturiskām ēkām. Arī skolas kāpnes, kas ražotas
20. gadsimta 30. gados, tiks renovētas – gan pakāpieni, gan margas.

«Visi ēkas plastmasas logi tiks
nomainīti pret koka
logiem, kas no
ārpuses būs tumši
zaļā krāsā. Viens
šāds logs ēkā jau ir
ielikts,» stāsta pilnsabiedrības «RERE
BŪVE 1» restaurācijas darbu vadītājs
Armands Dauksts.
Skolas ēkā ir vairāk
nekā 300 logu.

Lai aktu zālē saglabātu akustiku, rasts risinājums, kā uzlikt
jumtu, nenoņemot esošos griestus – tie no apakšas ir nostiprināti ar sastatnēm. Būvspeciālisti norāda, ka akustiku Līdz šim caur skolas ēku gāja tranzīta siltumtrase, kas nodrošināja centralizēto apkuri ne vien skolai, bet
uzlabo tas, ka griesti ir monolīti, un, tos demontējot un liekot arī citām Mātera ielas mājām. To demontēs un izbūvēs jaunu pazemes siltumtrasi gar skolas priekšu.
atpakaļ, tas tiktu izjaukts. Kad jumts būs uzlikts, griesti un deatradās pie pagraba griestiem.
koratīvie ornamenti pie griestiem un sienām tiks restaurēti.
«Tā ir tranzīta siltumtrase, kas
saderība ar citiem izmantotajiem kā nomainīt aktu zāles jumtu, iet cauri skolas pagrabam un
materiāliem.
nenoņemot griestus,» stāsta V.Ļe- nodrošina centrālo apkuri ne
vien ģimnāzijai, bet arī citām
včenoks.
Vērtīgo saglabā
Neparedzēti darbi nozīmē arī Mātera ielas mājām. Pašvaldībai
«Otrā pasaules kara laikā tika papildu izmaksas. Šobrīd gan izdevās vienoties ar uzņēmumu
nopostīti apmēram 95 procenti nav zināms, cik lielas tās būs, jo «Fortum», ka tas par saviem
pilsētas, tāpēc mūsu pašvaldībai kā vēl norit pašvaldības izsludinātā līdzekļiem siltumtrasi pārcels uz
āru – tā tiks ierakta zemē gar skonevienam citam ir svarīgi saglabāt iepirkuma procedūra.
las priekšu,» stāsta V.Ļevčenoks.
vēl palikušās vēstures liecības.
Plānots, ka darbi sāksies maija
Līdz ar to ļoti atbildīgi attiecamies Pagrabs vairs neapplūdīs
Jau paveikto darbu sarakstā ir beigās un ilgs apmēram mēnesi.
pret katru būvniecības procesā atklāto vērtību, maksimāli cenšoties arī drenāžas sistēmas izbūve, kas Jāpiebilst, ka uz to laiku, kamēr
to saglabāt un atjaunot,» uzsver Jelgavas Valsts ģimnāzijai bija tiks izbūvēta āra siltumtrase,
Attīstības un pilsētplānošanas ļoti būtiska. «Tā ir zemākā vieta būvniekiem nāksies pārkārtot
pārvaldes vadītājas vietniece Ineta Jelgavā, un, tā kā pilsētā ir augsti būvlaukumu – ikdienā objektā Applūšana bija viena no lielākajām problēmām, ar ko Jelgavas Valsts
Vintere. Piemēram, tiks saglabāti gruntsūdeņi, ēka regulāri applūda. strādā 60–70 cilvēku, pie skolas ģimnāzijas ēka regulāri saskārās. Lai to novērstu, ar hidroizolāciju
čuguna radiatori, kas pēc restau- Ūdens līmeņa pazemināšanai izvietoti daudzi vagoniņi, kur apstrādātas ēkas cokolstāva ārsienas un pagrabstāva telpu grīdas.
rācijas tiks izvietoti vietās, kur tie pa skolas un stadiona perimetru strādnieki uzturas un ierīkotas
eksponējas – gaiteņos, nišās, zālē. izbūvēta drenāžas sistēma, kas biroja telpas, bet, lai varētu ierakt uzstādīt vingrošanas rīkus, āra finansējums, 3 528 998,87 eiro –
Jelgavas pašvaldības finansējums
Tāpat nolemts atjaunot grīdas savāks ūdeņus un novadīs uz siltumtrasi, daļu konteinertipa trenažierus un tribīnes.
Stadiona kopējā platība ir un valsts budžeta dotācija pašvalflīzes pie aktu zāles un centrālo notekaku; tur sūkņi tos pārsūk- vagoniņu jāpārvieto.
Kad būs pārbūvēta siltumtrase, 6511,10 kvadrātmetri, un pēc dībām; neattiecināmās izmaksas ir
kāpņu laukumos, lai gan sākotnēji nēs uz lietusūdens kanalizāciju
bija domāts 20. gadsimta 30. ga- Mātera ielā,» stāsta V.Ļevčenoks. būvnieki sāks atjaunot fasādi. rekonstrukcijas tajā būs divi strīt- 1 656 341,13 eiro, kas ir Jelgavas
diem raksturīgo flīzējumu veidot Lai no plūdu draudiem un ūdens Ēkas fasādes krāsojumam izvē- bola laukumi, volejbola laukums, pilsētas pašvaldības finansējums).
Kā uzsver I.Vintere, projekts
no jauna. Restaurēs arī 30. gados radītajiem bojājumiem pasargātu lēti silti pelēkie toņi, kas bijuši divas tāllēkšanas bedres, lodes
ražotās kāpnes, piecus Jelgavas pašu ēku, tās ārsienas tika izolētas, raksturīgi 20. gadsimta 30. gadu grūšanas sektors, divi tautas bum- paredz ne vien skolas ēkas rekonsmākslinieka Andreja Zvejnieka bet papildu izolācija tika izveidota arhitektūrā un funkcionālisma bas laukumi, bumbiņas mešanas trukciju un stadiona pārbūvi, bet
sienu gleznojumus, aktu zāles un arī pagrabā. Kā norāda Attīstības stilam. Tāpat paredzēts nomai- sektors, augstlēkšanas sektors, arī telpu aprīkošanu un mācību
gaiteņa galu logu vitrāžas, aktu un pilsētplānošanas pārvaldes nīt visus ēkas logus, plastmasas skrejceļš, ielas trenažieru laukums vides modernizēšanu. Tāpēc skozāles lustras, kādreizējās sporta speciālists, agrāk skolas pagrabā rāmjus aizstājot ar koka rāmjiem un tribīnes ar apmēram simts las vadība ēkas rekonstrukcijas
vietām.
būvprojekta izstrādātājiem «ARH
zāles egles šaurdēļu grīdu – pēc nereti nāca iekšā ūdens, bet tagad tumši zaļā krāsā.
STUDIJA» jau ir pasūtījusi arī
rekonstrukcijas šajā telpā būs pla- izveidota izolācija, kas nodrošinās,
Izstrādā mēbeļu dizainu
mēbeļu dizaina projektu, kas
ša un moderna bibliotēka. «Tā kā lai tas netiek telpās. Jāpiebilst, ka Stadionu pabeigs šogad
Vēl šovasar turpināsies staValsts ģimnāzijas pārbūve no- paredzēs telpu iekārtojumu, mēskolas aktu zālē bija ļoti laba akus- skolas pagrabstāvā tiks atjaunota
tika, nolēmām saglabāt arī zāles ēdamzāle, kā arī ierīkoti māj- diona izveides darbi – jāizlīdzina tiek, realizējot Eiropas Reģionālās beļu izskatu un funkcionalitāti.
griestus un ģipša ornamentus uz turības kabineti, ģērbtuves un zeme, jāpieved un jāuzber zemes attīstības fonda (ERAF) finansētu «Ir būtiski, lai, uzsākot iekšdarbus,
virskārta, jāiesēj zāliens, jāizveido projektu «Mācību vides uzlaboša- celtnieki zinātu, kur jāizvieto elektiem un sienām, jo pastāvēja bažas, tehniskās telpas.
skrejceļi un sporta sektori, jāiz- na Jelgavas Valsts ģimnāzijā un trības rozetes, kur kas katrā telpā
ka, nomainot griestus, akustika
būvē apgaismojums – 30 metrus Jelgavas Tehnoloģiju vidussko- atradīsies un kādi priekšdarbi
vairs nebūs tik laba. Jāuzteic arī Pārcels siltumtrasi
augsti prožektori –, jauns žogs. lā». Projekta kopējās izmaksas jāveic,» viņa skaidro.
būvnieki, kuri ir ļoti ieinteresēti, un atjaunos fasādi
Plānots, ka skolēni Jelgavas
Tā kā pagrabstāvu paredzēts Restaurācijas darbu vadītājs ir 11 500 501 eiro (attiecināmās
informē par visiem atklājumiem
un piedāvā dažādus risinājumus. pilnībā racionāli izmantot, tiks Armands Dauksts norāda, ka izmaksas – 9 844 159,87 eiro, no Valsts ģimnāzijas telpās atgriezīPiemēram, viņi atrada veidu, demontēta arī siltumtrase, kas nākamgad pavasarī atliks tikai kurām 6 315 161 eiro ir ERAF sies 2019. gada 1. septembrī.
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Sestdien – festivāls «Helsus»
 Anastasija Miteniece

19. maijā no pulksten 11 līdz 1 Uzvaras parkā norisināsies
starptautisks veselīga
dzīvesveida festivāls
«Helsus».
«Šogad pasākumu caurvīs
ģimenes tēma, kas tiks izzināta
visplašākajā mērogā – fiziskā un
garīgā attīstība, attiecības starp
vecākiem un bērniem, veselība,
vērtības un tradīcijas, kā arī citi
aspekti,» stāsta festivāla pārstāve Jolanta Baltiņa. Festivāls
pulcēs vairāk nekā 40 speciālistu, meistaru un uzņēmumu,
kas iepazīstinās ar dažādiem
veselīga dzīvesveida aspektiem.
Organizatori norāda, ka daļa
individuālo nodarbību un lekciju būs par atsevišķu samaksu. Tāpat, ja grupu nodarbībā
paredzēts līdzmaksājums par
izejvielām, tas būs norādīts
pasākuma programmā.
Ņemot vērā, ka šogad festivā-

lā īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem, mazākajiem pasākuma
apmeklētājiem būs atrakcijas,
Sajūtu laboratorija, kā arī ārstniecisko tēju degustācija.
Festivālā būs arī Latvijas
mājražotāju tirdziņš – ap 25 tirgotāju iepazīstinās ar savu produkciju, piemēram, našķiem,
rotām, tējām un grāmatām.
Festivāla skatuve tiks ieskandināta pulksten 11 – muzikāli
priekšnesumi un aktivitātes
uz skatuves turpināsies visas
dienas garumā. Savukārt no
pulksten 23 līdz 1 pasākuma
dalībnieki tiks aicināti izbaudīt
gongu skaņas.
Biļetes uz festivālu var iegādāties «Biļešu servisa» kasēs  Ritma Gaidamoviča
un vietnē www.bilesuserviss.
Meiju ceļā no 38. līdz 46.A namam tiek atjaunota
lv, kā arī festivāla norises vietā.
ietve. Vecā asfalta vietā tiks ieklāts bruģis un pazeBērniem līdz 12 gadu vecumam
minātas ietves apmales, lai būtu ērti pārvietoties
ieeja festivālā pieaugušo pavadīarī velosipēdistiem, ar bērnu ratiem un cilvēkiem
bā – bez maksas. Jāpiebilst, ka
ratiņkrēslā. Darbus plānots pabeigt līdz 7. jūnišogad «Helsus» iesaistīsies Mujam, bet līdz 31. maijam šajā Meiju ceļa posmā ir
zeju nakts pasākumā, tādēļ no
aizliegta gājēju kustība.
pulksten 20 līdz 1 ieeja festivāla
teritorijā būs bez maksas.
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- un tā vietā tiks ieklāts bruģis,»
saimniecība» ielu ekspluatāci- stāsta E.Rubenis. Viņš skaidro,
jas inženieris Edgars Rubenis ka šajā posmā, uzlabojot vides
stāsta, ka darbus objektā veic pieejamību, tiks pazeminātas
SIA «Kulk». «Pagājušajā nedēļā ietves apmales, tās izbūvējot
uzņēmuma darbinieki demon- vienā līmenī ar ceļa segumu.
veicināšanas programmas
tēja ietves veco asfalta segumu, «Līdzšinējai ietvei bija aptu-

Sociālo lietu pārvaldes Veselības
aprūpes un veicināšanas nodaļas vecākā speciāliste veselības
veicināšanas jautājumos Veselības veicināšanas programmas
koordinatore Jelgavā Karolina
Lankovska stāsta, ka līdz ar silto
laiku aktivitātes notiks ārā un
šogad norisei izvēlētas arī vairākas jaunas vietas. Piemēram,
vingrošana māmiņām no Uzvaras
parka šogad tiek pārcelta uz LLU

 15. maijā Jelgavā sākās peldsezona, un tas nozīmē, ka pilsētas
oficiālajās pludmalēs par atpūtnieku
drošību kopš otrdienas rūpējas
Pašvaldības policijas glābēji. Peldsezonas laikā ik dienu no pulksten
10 līdz 22 glābēji uzraudzīs, lai kāds
neapdraudētu savu vai citu cilvēku dzīvību, nepieciešamības gadījumā sniegs
pirmo medicīnisko palīdzību. Savukārt
Veselības inspekcija reizi mēnesī uzraudzīs peldvietu ūdens kvalitāti. Jāpiebilst,
ka ūdens temperatūra Lielupē nedēļas
sākumā sasniedza 21,7 grādus pēc
Celsija. Oficiālā peldsezona ilgs līdz 15.
septembrim.

Atjauno ietvi

No šīs nedēļas Veselības
treniņi vasaras sezonā notiks tikai ārā – dažādās vietās
pilsētā. Līdz ar āra sezonas atklāšanu piedāvājumā ir
arī divas jaunas nodarbības – vingrošana māmiņām
LLU sporta laukumā un vingrošana jelgavniekiem, kas
vecāki par 54 gadiem, un senioriem pie Sabiedrības
integrācijas pārvaldes. Bet jauniešu crossfit treniņiem
mainīts norises laiks.

sporta laukumu pilsētas centrā,
vingrošana jelgavniekiem, kas
vecāki par 54 gadiem, notiks
skvērā pie Sabiedrības integrācijas pārvaldes Skolotāju ielā 8, bet
vingrošana «Miers» – Valdekas
parkā. «Vingrošanas nodarbībām
piesaistītas arī jaunas treneres.
Jelgavniekiem vecumā 54+ un
senioriem nodarbības vadīs Iveta
Jonkus, bet māmiņām – Egija
Troščenko,» piebilst K.Lankovska.

veni 10–15 centimetrus augstas apmales, kas apgrūtināja
pārvietošanos ar velosipēdu,
bērnu ratiņiem un arī cilvēkiem ratiņkrēslā,» skaidro ielu
ekspluatācijas inženieris.
Plānots, ka ietves posma
atjaunošana tiks pabeigta līdz
7. jūnijam, taču gājējiem jārēķinās, ka darbu laikā līdz 31.
maijam Meiju ceļa posmā no
38. līdz 46.A namam ir aizliegta gājēju kustība.
Jāpiebilst, ka 2017. gadā jau
tika atjaunots Meiju ceļa ietves
posms no Satiksmes ielas līdz
Meiju ceļa 26. namam.

Noķer nelegālus nēģu zvejniekus
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas ekipāža, naktī no pirmdienas uz otrdienu
patrulējot pilsētā, pie
Svētes pieķēra malu
zvejniekus – viņi bija
noķēruši desmit nēģus. Šis ir jau trešais
nelegālais nēģu zvejas
gadījums, kas šogad
fiksēts Jelgavā.
Īsi pirms pusnakts Pašvaldības policijas ekipāžas uzmanību
Bāra ceļā pie Svētes tilta piesaistīja automašīna, kas, tuvojoties policijas automašīnai, sāka
braukt bez ieslēgtiem gaismas
lukturiem. «Inspektori automašīnu apturēja – tajā sēdēja
satraukta sieviete, kura paskaidroja, ka apstājusies ceļmalā, lai

paraudātu. No ārpuses apskatot
automašīnu, inspektori bagāžas
nodalījumā pamanīja zvejas rīkus un aizdomīgu baltu maisu.
Tajā bija desmit dzīvi nēģi,»
stāsta Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce. Sieviete atzinās,
ka nēģus noķēra viņas vīrs un
paziņa, bet policistiem, apsekojot
upes krastu, noslēpušos krūmos
izdevās sastapt tikai paziņu.
Tālākai apstākļu noskaidrošanai
tika piesaistīta Valsts policija.
Policijas materiālos figurē viena
aizturētā persona – 1970. gadā
dzimis vīrietis.
Šobrīd lietas materiāli izvērtēšanai ir nodoti Jelgavas reģionālajai Vides pārvaldei, kas arī lems
par piemērojamā soda apmēru.
Vides pārvaldes Kontroles daļas
vadītāja Evita Beitlere skaidro,
ka gadījumos, ja zivis iet bojā,
vainīgajiem jāatmaksā valstij

zaudējumi par nodarījumu videi.
Šajā gadījumā zaudējumi ir 400
eiro – 40 eiro par katru nēģi.
Savukārt par nelegālu zvejošanu
iestājas administratīvā atbildība.
«Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par
šādu pārkāpumu var tikt izteikts
brīdinājums vai piemērots naudas sods no 15 līdz 350 eiro,»
norāda E.Beitlere, papildinot,
ka, izskatot lietas materiālus,
vēl tiks vērtēts, vai nodarījums
veikts grupā un kurām personām tiks piemērots sods.
Šis ir šogad trešais Jelgavā
konstatētais nelegālais nēģu zvejošanas gadījums. Iepriekšējās
divas reizes nelegālās zvejniecības faktu konstatēja Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes
inspektori – abos gadījumos
zivis tika atlaistas atpakaļ, bet
iesaistītajām personām iestājās
administratīvā atbildība.

Jelgavā ekskursijas vadīs arī lietuviešu valodā
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgušies gidu kursi,
ko organizēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) sadarbībā
ar Jelgavas reģionālo
Tūrisma centru (JRTC)
– Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā ir par septiņiem
gidiem vairāk. «Lielākais ieguvums ir tas, ka
šajā grupā bija cilvēks
ar lietuviešu valodas zināšanām, un jau esam
sākuši sarunas par
turpmāko sadarbību,»
norāda JRTC vadītāja
Anda Iljina.
Viņa stāsta, ka pieprasījums
pēc ekskursijām svešvalodās ikdienā nav pārāk liels, bet, kad pilsētā notiek svētki, ir gan tūristu
pieplūdums, gan interese uzzināt
par Jelgavu ko vairāk. «Nodrošināt vismaz vienu gidu, kas runā
mūsu kaimiņvalstu valodās, ir
goda lieta, tāpēc intensīvi meklējam iespējas piesaistīt arī cilvēku
ar igauņu valodas zināšanām,»
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Bezmaksas treniņi pārceļas uz āru
 Ritma Gaidamoviča

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

papildina A.Iljina, norādot, ka
krievu un angļu valodas segments
šobrīd ir nosegts.
Kursi «Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu
tūrisma gids» ilga no 7. marta
līdz 2. maijam, un topošie gidi apguva dažādas lietas: tūrisma gida
darba organizāciju, ētiku, lietišķo
etiķeti, runas mākslu, saskarsmes un sadarbības psiholoģiskos
aspektus, tēmas, kas saistītas ar
interaktīvās vides izmantošanu,
radošumu un inovācijām, kā arī
vēsturnieka Andra Tomašūna
vadībā devās ekskursijā pa Jelgavu un iepazina pilsētas apskates
objektus.
«Kursu noslēgumā katram
jāizstrādā un jāprezentē sava
ekskursija. Bija ekskursija pa Vecpilsētas ielas rajonu Jelgavā, tēma
par aktualitātēm LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātē un Jelgavas pilī, par iespējām Jelgavā un
tuvējos novados atpūsties ar ģimeni objektos, kuros aplūkojami
dzīvnieki, kā arī par trīs Jelgavas
novada muižām,» stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas galvenā speciāliste Ilze
Osīte. Viņa papildina, ka šogad
gidi apliecību par kursu beigšanu

saņēma uzņēmumam «Viktorija
B» piederošajā peldošajā kuģītī uz
pontoniem, tādējādi parādot vēl
kādu interesantu pilsētas objektu
un rosinot gidus jaunām idejām.
Gidu kursi notika septīto gadu,
un kopumā tos pabeiguši 73 cilvēki. Tiesa, ne visi strādā šajā profesijā. «Bijām pieredzes apmaiņas
braucienā uz Cēsīm un redzējām
labu piemēru: kāda ļoti aktīva
gide ir izveidojusi savu blogu un
lapu sociālajos tīklos un caur to
popularizē savus pakalpojumus.
Tā ir vēl viena iespēja, kā gidam
popularizēt gan sevi, gan savu piedāvājumu, gan pilsētu, jo mūsdienās ļoti daudzi informāciju meklē
tieši e-vidē,» piebilst A.Iljina. Viņa
uzsver, ka līdz ar dabas tūrisma
objektu ienākšanu pilsētas tūrisma piedāvājumā prognozējams
arī pieprasījums pēc dabas gidiem,
kuri varētu saistoši pastāstīt par
augiem, putniem, dzīvniekiem
un citādi padarīt interesantas un
saistošas pastaigas pa Langervaldes mežu un pilsētu.
Ja būs interese, gidu kursi tiks
organizēti arī nākamgad. Ierasti
mācības sākas februārī vai martā,
lai līdz vasaras tūrisma sezonas
atklāšanai iegūtu apliecību.

 Nedēļas nogalē Rīgā norisinājās
fizikas festivāla «Fizmix eksperiments» fināls, kurā par godalgām
sacentās 500 jaunieši no 8. un 9.
klasēm. Jelgavas Valsts ģimnāzijas
komanda «500 luksi» 60 komandu
konkurencē Zemgales reģionā izcīnīja 2. vietu, 1. vieta – Aizkraukles
komandai. Konkursa fināls norisinājās
vairākās kārtās, noskaidrojot labākās
komandas reģionā, vēlāk no tām – arī
labāko komandu valstī. «Mums festivāls bija pozitīvs lādiņš. Lielākā pievienotā vērtība ir konkursa uzdevumos
mācīties domāt radoši, dzīvē pielietojot
skolā teorētiski iegūtās zināšanas, kā arī
sadarboties komandā, jo, strādājot pa
vienam, uzdevumi nav izpildāmi,» vērtē
komandas vadītāja Jelgavas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Baiba Daģe.
Viņa norāda, ka konkursa uzdevumi
bija saistīti ar fiziku, tomēr ar fizikas
likumu pārzināšanu vien nebija gana,
piemēram, no dažādiem materiāliem
bija jāuzceļ pēc iespējas augstāks
tornis, kas būtu pietiekami stabils,
lai noturētu ūdens pudeli. Tāpat bija
jāmēra vada pretestība ar bīdmēru, kā
arī, saslēdzot elektrisko ķēdi, jānosaka
elektriskās strāvas spriegums. «Kad
jebkurš jaunietis redz eksperimentus
ar gravitāti, skaņu, gaismu vai pat,
piemēram, cirka māksliniekus, kuri
žonglē, – tas viss ir fizika,» uzsver
B.Daģe, skaidrojot, ka tieši izklaidējošās un radošās nodarbes festivālā
bija atbilde uz bieži uzdoto jauniešu
jautājumu: kāpēc es to mācos, un kur
man tā formula noderēs? Jāpiebilst,
ka 4. un 5. vietu fizikas festivāla finālā
Zemgales reģionā šogad dalīja Jelgavas
5. vidusskolas komanda «Zobrati» un
Vecumnieku vidusskolas komanda.
 Šobrīd skvērā aiz kultūras nama
jelgavniekus priecē ziedošas sakuras, savukārt šomēnes parku
papildinās jauns krāšņumaugs
– Amerikas tulpjukoks, norāda pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».

Jelgavas Būvvaldes ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins skaidro, ka teju
katru gadu pilsētā tiek iestādīts kāds
eksotisks koks. Piemēram, pirms diviem
gadiem skvērā aiz kultūras nama iestādītas trīs sakuras jeb sīkzobainie kalnu
ķirši. Šobrīd var novērot, kā tie zied.
Šomēnes skvēru papildinās vēl kāds
eksotisks augs – Amerikas tulpjukoks.
«Tas ir augsts koks ar aptuveni 12–30
centimetru garām platām sešdaivu
lapām un sešus centimetrus platiem
ziediem,» stāsta A.Lomakins, piebilstot,
ka līdz koka uzziedēšanai gan jāgaida
teju 20 gadi. Latvijā lielākais šīs sugas
pārstāvis aug Salaspils Nacionālajā
botāniskajā dārzā.
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Vasaru piedāvā pavadīt lietderīgi
 Anastasija Miteniece

Tuvojas vasaras brīvlaiks –
laiks, kad skolēni dodas trīs
mēnešu atpūtā, savukārt
vecāki lemj par sava bērna
brīvā laika aizpildīšanu.
Tradicionāli pilsētas izglītības iestādes, biedrības un
draudzes dažāda vecuma
skolēniem piedāvā piedalīties tematiskās vasaras
skolās un nometnēs.
«Arī šogad pilsētas bērniem un
jauniešiem būs iespēja izvēlēties nometni vai piedalīties vasaras atvērto
skolu aktivitātēs atbilstoši savām
interesēm,» norāda Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste izglītības
jautājumos Inita Mazūdre. Rezumējot
šā gada aktivitāšu piedāvājumu pilsētā, viņa vērtē, ka viens no lielākajiem
ieguvumiem ir iespēja bērniem teju
visas vasaras garumā doties uz nometni «Lediņi», kur svaigā gaisā izzinoši un atraktīvi tiek pavadīts vasaras
brīvlaiks, kā arī piedalīties vasaras
atvērtajā skolā savā izglītības iestādē.
Tāpat pilsētā tiek piedāvātas citas bezmaksas aktivitātes. Viens no šā gada
jaunumiem – iespēja iesaistīties sporta
nometnēs, kas tiks īstenotas Veselības
veicināšanas programmas gaitā.
Jāatgādina, ka, pirms pieteikt bērnu
jebkurai nometnei Latvijā, pārliecināties, ka tā bērniem un jauniešiem
ir droša, vecāki var Valsts izglītības
satura centra izveidotajā mājaslapā
www.nometnes.gov.lv. Nometņu reģistrā pieejama informācija par visām
reģistrētajām nometnēm un to saturu,
tostarp informācija par to, vai nometne
ir saskaņota ar uzraudzības iestādēm,
piemēram, Veselības inspekciju, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
vai informācija ir iesniegta Pārtikas un
veterinārajā dienestā un pašvaldībā,
kuras teritorijā nometne notiek.

Nometnē «Lediņi»
izzinās valsts vērtības

Pilsētas lielākā nometne, kas ik
gadu teju visas vasaras garumā uzņem
bērnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem,
piedāvājot izglītojošas, radošas un
sportiskas nodarbības, ir nometne
«Lediņi». Šogad tā notiek no 11. jūnija līdz 17. augustam. «Mūsu kopīgā
vasaras tēma būs Latvijas dārgumi
– valsts simtgades gadā lēmām katru nedēļu ar bērniem izzināt jaunu
tēmu, piemēram, senās un mūsdienu
tradīcijas, literatūru, dabu, salīdzināt

pilsētu un laukus, kā arī novērtēt mūsu izglītības iestādē, iepriekš piesakoties
valstī radītos izgudrojumus,» stāsta no- pie klases audzinātājas vai citas atbilmetnes vadītāja Lelde Liepa-Liepiņa, dīgās personas.
skaidrojot, ka šā gada jaunums būs saTāpat kā iepriekš, arī šogad vasaras
darbība ne vien ar septiņiem nometnes atvērto skolu dalībniekiem būs iespēja
pedagogiem, bet arī valsts iestādēm un piedalīties Drošības dienā, kas notiek
uzņēmējiem, kas uzrunāti piedalīties sadarbībā ar Jelgavas Pašvaldības
tematiskajās stundās, paplašinot no- policiju. Tā norisināsies 8. jūnijā no
metnes dalībnieku redzesloku.
pulksten 9 līdz 13, pulcējot bērnus
Nometnes norise paredzēta no vecumā līdz 12 gadiem no deviņām
pulksten 9 līdz 18, un šajā laikā pilsētas izglītības iestādēm Jelgavas 1.
dalībniekiem tiks
internātpamatskonodrošinātas divas
lā-attīstības centrā.
Šovasar pilsētā būs arī
ēdienreizes – pusBērni tiks aicināti
divas bezmaksas sporta piedalīties īpašā
dienas un launags.
Būtiski, ka bērnometnes – ar futbola un drošības spēlē, kur
nus uz nometni un
būs jāpierāda savas
basketbola novirzienu.
atpakaļ nogādās
zināšanas par droautobuss – katru
šības tēmu deviņos
darba dienu pulksten 9 tas izbrauks kontrolpunktos. Papildus Veselības
no pieturvietas pie bērnu un jauniešu veicināšanas projekta gaitā vasaras
centra «Junda» Pasta ielā 32, savukārt atvērto skolu audzēkņus dažādi spenometnes dienas izskaņā, ap pulksten ciālisti izglītos arī par veselīgu uzturu,
18, turpat bērnus atvedīs atpakaļ.
emocionālo veselību un citām tēmām.
Dalības maksa par nometni Jelgavas
pilsētā deklarētam skolēnam ir 9 eiro Nometnes ar sporta novirzienu
Eiropas Sociālā fonda finansētā
dienā, savukārt citā pašvaldībā deklarētam bērnam – 15,92 eiro dienā. Mi- veselības veicināšanas projekta gaitā
nimālais pieteikšanās laiks nometnei ir šovasar pilsētā būs arī divas bezmakpiecas darbdienas. Pieteikšanās jau ir sas sporta nometnes – ar futbola un
sākusies – noslēgt līgumu un samaksāt basketbola novirzienu. Nometnes
par dalību nometnē iespējams Pasta vadīs pilsētas sporta klubi – futbola
ielā 32 pie dežurantes. Jāuzsver gan, klubs «Jelgava» un basketbola klubs
ka vienlaikus nometnē tiek uzņemti «Jelgava» –, un kopumā fizisko akne vairāk kā 80 dalībnieki. Papildu tivitāšu nometnēs varēs iesaistīties
informāciju var uzzināt pa tālruni 150 bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem.
26448086 vai e-pastu ledini@junda.lv. Viņi piedalīsies sporta nodarbībās,
kustību spēlēs, kā arī vairāk uzzinās
Vasaras atvērtajās skolās –
par veselīgu dzīvesveidu. Dalībniekiem
veselīga dzīvesveida tēmas
tiks nodrošinātas divas ēdienreizes –
Deviņās pilsētas izglītības iestādēs pusdienas un launags.
– Jelgavas 1. internātpamatskolā-atVasaras nometne ar basketbola
tīstības centrā, Jelgavas 2. internāt- novirzienu paredzēta no 11. līdz 22.
pamatskolā, Jelgavas 2. pamatskolā, jūnijam darbdienās no pulksten 9
Jelgavas 3. sākumskolā, Jelgavas 4. līdz 17. Nodarbības notiks Jelgavas
sākumskolā, Jelgavas 4. vidusskolā, sporta hallē Mātera ielā 44a. «VēlaJelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas 6. mies bērniem parādīt, kāds ir veselīgs
vidusskolā un Jelgavas Tehnoloģiju dzīvesveids un kā lietderīgi var pavadīt
vidusskolā – 1.–6. klases skolēniem brīvo laiku,» saka basketbola kluba
tradicionāli tiks organizētas vasaras «Jelgava» valdes loceklis Dins Ušvils.
atvērtās skolas. Šogad tās norisināsies Viņš skaidro, ka nometnes plānā ieno 4. līdz 22. jūnijam. «Katra pilsētas kļautas dažādas nodarbes – pirmajā
skola izstrādā pasākumu plānu, ko dienas pusē bērniem būs fiziskās akticaurvij visdažādākās tēmas,» stāsta vitātes, piemēram, basketbola spēles
I.Mazūdre, uzsverot, ka lielākā daļa treniņš, ārstnieciskā vingrošana vai
no ieplānotajām radošajām darbnīcām, izturības treniņš, savukārt pēcpusdieekskursijām un sportiskām nodarbēm nā – izglītojošas aktivitātes. Bērni arī
būs saistītas ar tēmām par veselīgu dosies ekskursijās un tiksies ar dažādu
dzīvesveidu un latvisko dzīvesziņu. jomu pārstāvjiem, mācoties veselīgu
Precīzu vasaras skolas norises laiku, dzīvesveidu, manieres un izzinot arī
aktivitāšu programmu un plānotos ar sportu nesaistītas tēmas. Jāpiebilst,
izbraukumus var noskaidrot bērna ka pieteikties nometnei var jebkurš
izglītības iestādē. Jāatgādina, ka ap- interesents neatkarīgi no zināšanām
meklēt vasaras skolu var tikai savā un prasmēm basketbolā. Pieteikšanās

kārtība nometnei tuvākajā laikā tiks
publicēta Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes mājaslapā jslp.jelgava.lv.
Savukārt nometne ar futbola novirzienu šovasar notiks divreiz – no 6. līdz
10. augustam tiks uzņemti bērni, kas
dzimuši 2010. un 2011. gadā, savukārt
no 13. līdz 17. augustam – 2004. un
2005. gadā dzimušie. Nometnes aktivitātes no pulksten 9 līdz 17.30 notiks
Zemgales Olimpiskajā centrā, kā arī
futbola kluba «Jelgava» treniņbāzē
Kārklu ielā 6. Organizatori uzsver, ka
dienas plānā iekļauti ne vien treniņi
futbola laukumā un fiziskās sagatavotības nodarbības, bet arī dažādas
teorētiskas apmācības, kuras vadīs
jomas profesionāļi, piemēram, bērni
varēs iepazīties ar tiesneša darbu
un tiesāšanas procesu. Divās grupās
dienas nometnē tiks uzņemti pa 50
bērniem katrā. Par pieteikšanās kārtību futbola klubs informēs facebook.
com lapā «JFA Jelgava».
Būtiski uzsvērt, ka bērnu iespējams
pieteikt tikai vienai sporta novirziena
nometnei. Aktuālā informācija par
sporta nometņu norises laiku un
pieteikšanās kārtību būs pieejama
Sociālo lietu pārvaldes mājaslapā jslp.
jelgava.lv.

latviešu valodu, iesaistīties radošās
nodarbēs un doties dažādās ekskursijās
ne vien pa Jelgavu, bet arī ārpus pilsētas. Pieteikties nometnei iespējams pie
vasaras skolas vadītājas Danas Didžus
pa tālruni 26886550.

Draudzes aicina domubiedrus

Tradicionāli vasaras skolās aicina iesaistīties arī pilsētas baznīcu draudzes.
Piemēram, Jelgavas Romas katoļu
draudze no 4. līdz 8. jūnijam organizēs vasaras svētdienas skolu «Pētera
laivā». Katru dienu no pulksten 9 līdz
17 bērni vecumā no 6 līdz 13 gadiem
tiks aicināti uz garīgās attīstības un
radošajām nodarbībām. Tās plānotas
ne vien dažādās pilsētas vietās, bet
arī izbraukumā. Piemēram, 6. jūnijā
vasaras skolas dalībnieki dosies uz
Skaistkalni. Draudzes pārstāve Marija
Ruščaka uzsver, ka dalībnieki tiks uzņemti neatkarīgi no konfesijas. Dalība
vasaras skolā ir bez maksas. Pieteikties var pa tālruni 29842811, savukārt
aizpildīt anketu vecāki aicināti pirms
nometnes – 4. jūnijā pulksten 9 Katehēzes centrā Akadēmijas ielā 14.
Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski
luteriskā draudze no 3. līdz 5. jūlijam
organizēs izbraukuma nometni. Paredzēts, ka dalībniekus uzņems draudzes
Iespēja iepazīt
namā Rojā, kur viņi dzīvos pie dabas,
nacionālās kultūras
atpūtīsies pie jūras, piedalīsies dažādās
Ar pašvaldības atbalstu bezmaksas sportiskās aktivitātēs, kā arī radoši iztematiskās nometnes organizēs arī zinās dabu. Izbraukuma nometnē tiks
mazākumtautību
uzņemti ne vairāk
biedrības, un tajās
kā 40 bērnu vecuPirms pieteikt bērnu
varēs piedalīties
no 8 līdz 16 gajebkurai nometnei Latvijā, mā
ne vien mazākumdiem. Lai pieteiktu
tautību pārstāvji,
bērnu nometnei un
pārliecināties, ka tā
bet arī citi intenoskaidrotu dalībērniem un jauniešiem
resenti. «Vasaras
bas maksu, vecāki
ir droša, vecāki var
nometnē «Multiaicināti sazināties
kulturālā nedēar draudzi pa tālValsts izglītības
ļa 2018» dažādu
runi 29123969.
satura centra
tautību bērniem
Savukārt biedbūs iespēja caur
rība «Svētelis» uzizveidotajā mājaslapā
spēlēm, dejām un
runā brīvprātīgos,
www.nometnes.gov.lv.
radošām aktivitākas vēlas lietderītēm papildināt sagi pavadīt laiku,
vas zināšanas un lietderīgi pavadīt palīdzot biedrības darbā. «Kopā ar
vasaras brīvlaiku,» stāsta nometnes Latvijas Sarkano Krustu palīdzam
koordinatore Žanna Novaša, uzsverot, ziedoto drēbju šķirošanā, kā arī
ka pieteikties aicināti 8–12 gadus veci veicam dažādus lauku darbus. Kopā
bērni. Nometne notiks no 25. jūnija strādājam, gatavojam sev maltīti, bet
līdz 1. jūlijam darbdienās no pulksten mēneša izskaņā dodamies trīs dienu
10 līdz 18. Pieteikšanās sāksies 1. atpūtas ekskursijā,» stāsta biedrības
jūnijā Skolotāju ielā 8 vai pa tālruni vadītāja Ingrīda Grīnberga, uzsverot:
63005467.
darbošanās notiek darbdienās no
Savukārt no 4. līdz 22. jūnijam no- pulksten 10 līdz 15. Iesaistīties brīvtiks nometne romu bērniem. Pērn tā prātīgo darbā var arī nepilnu mēnesi.
guva lielu atsaucību, tādēļ arī šogad Brīvprātīgie aicināti pieteikties pa
bērni aicināti piedalīties – mācīties tālruni 29137168.

Foto: no JV arhīva
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Divi Latvijas čempioni

Aizvadīts
Latvijas
boksa
čempionāts pieaugušajiem un
junioriem. Čempiona titulu junioru
grupā izcīnīja divi Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra (JCSVC) bokseri – Edmunds
Lindermanis un Ēriks Balodis. E.Lindermanis startēja svarā līdz 81 kg, Ē.Balodis – virs 91 kg. Junioru grupā sudrabu
izcīnīja Daniils Tenčs no JCSVC svarā līdz
75 kg. Pieaugušo grupā 3. vieta – Viktoram Kogajam (JCSVC) svarā līdz 64 kg,
Andrejam Makreckim svarā līdz 56 kg
un Modrim Okmanim svarā līdz 69 kg
(abi no kluba «Juniors»).

Mājās – 22 medaļas

Aizvadīts Jelgavas
un Latvijas atklātais
čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu.
Jelgavas sportisti
izcīnīja 22 medaļas.
Mūsu pilsētu pārstāvēja klubu «Apolons»
un «Jelgavas atlanti» atlēti, bet zelta god
algas izcīnīja tikai apolonieši – Mihails
Rekaikins, Jānis Lasmanis, Māris Neiders
un Aleksandrs Smelovs veterānu grupā un
Anatolijs Lingo jauniešu grupā. Jāpiebilst,
ka «Apolona» sportists J.Lasmanis (attēlā
no kreisās) šobrīd gatavojas Eiropas čempionātam, kas notiks jūnijā Francijā. Kā
norāda kluba «Apolons» vadītājs Edmunds
Jansons, Jānim ir izredzes Eiropas mērogā
izcīnīt medaļu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Izcīna uzvaru

FK «Jelgava» «SynotTip»
futbola
Virslīgas 7.
kārtas spēlē Zemgales Olimpiskā centra stadionā
ar 5:1 pieveica turnīra pastarīti «Valmiera
Glass/ViA». Vārtus jelgavnieku labā guva
Vladislavs Kozlovs, Ņikita Koļajevs (divus),
Marks Kurtišs un Alans Siņeļņikovs.
«Priecē, ka četrus no pieciem vārtiem
guva uzbrucēji. Tas parāda, ka esam labi
pastrādājuši pie savu kļūdu labošanas,»
pēc spēles rezumēja «Jelgavas» galvenais
treneris Raviļs Sabitovs. 8. kārtas spēli
jelgavnieki aizvadīja 16. maija vakarā,
kad laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
bija nodots tipogrāfijā.

Izkrāsos ledu

22. maijā Jelgavas ledus hallē notiks
Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) sezonas noslēguma pasākums, kurā tiks
izvērtēta aizvadītā sezona un sveikti
skolas audzēkņi. Šogad pasākums būs
īpašs, jo audzēkņi un treneri sezonas
spilgtākos momentus iemūžinās uz ledus. JLSS noslēguma pasākuma svinīgā
daļa sāksies pulksten 17.30, pēc tās
skolas kolektīvs izkrāsos savu laukumu.
«Latvijā kas tāds notiks pirmo reizi.
Katrai vecuma grupai un treneriem tiks
piešķirts ledus laukums, kurā ar guašu
attēlot zīmīgākos aizvadītās sezonas
mirkļus. Diemžēl šis mākslas darbs būs
izzūdošs, jo jau nākamajā dienā kausēsim ledu nost, lai starpsezonā nokrāsotu
laukuma pamatni,» norāda JLSS direktors Aivars Zeltiņš.

Jelgavas BMX sportisti mājas
trasē izcīna 18 medaļas
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē Brocēnos
smaiļotājiem un kanoe airētājiem norisinājās atlases sacensības Eiropas čempionātam
junioriem, U-23 vecuma grupā
un pieaugušajiem. Pie ceļazīmes uz Eiropas čempionātu
tika desmit Jelgavas airētāji.
Pirmajiem Eiropas čempionāts notiks
pieaugušajiem – no 8. līdz 10. jūnijam
Serbijā. Tajā iespēju piedalīties izcīnīja
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) kanoe airētāji Roberts
Lagzdiņš 1000 metros vieniniekos, Jūlija
Gutova 200 un 500 metros vieniniekos un
smaiļotājs Roberts Altmanis 500 metros
vieniniekos. «Lielākais jautājums bija
par vīriešu kanoe airēšanu, jo, lai kvalificētos Eiropas čempionātam, Robertam
vajadzēja sacensties ar olimpisko spēļu
dalībnieku Dagni Iļjinu. Šoreiz uzvarēja

izsludina konkursu uz vakanto
VSAC «Zemgale» filiāles «Ziedkalne»

vadītāja amata vietu
uz nenoteiktu laiku.

Ar sludinājumu var iepazīties mājaslapā
www.vsaczemgale.gov.lv.

Loģistikas firma SIA «Girtekos logistika»
(reģ.Nr.40103168500) piedāvā darbu

PREČU MARĶĒŠANAS OPERATOREI(-AM).
Galvenie pienākumi:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām.
Galvenās prasības:
• augsta atbildības izjūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā (no 430 līdz 700 EUR).
Darbiniekus pieņemam darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba
maršrutā Jelgava–Ozolnieki–Olaine–Jelgava.
Tālrunis 23203844 (Olga), e-pasts olu@girteka.eu.

uzņems jaunus audzēkņus akreditētā profesionālās
ievirzes izglītības programmā «Rokmūzika»
šādās specialitātēs:
• bungas, 		
• elektriskā ģitāra,
• saksofons,
• klavieres.

• basģitāra,
• estrādes vokāls,
• klasiskā ģitāra,

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums – 10–12 gadi.
Tālrunis 29505899, e-pasts bjmk@inbox.lv,
mājaslapa www.bjmk.lv.

Piedāvā darbu
SIA «RE Parks» (reģ.Nr.43603056054)
piedāvā darbu dežurantei(-am) autostāvvietā. Pienākumos ietilpst arī automašīnu
pieņemšana un izsniegšana. Slīdošais
grafiks, alga – 180–220 EUR mēnesī atkarībā no nostrādāto stundu skaita. Darbs
piemērots kā papildu darbs. Sīkāka informācija pa tālruni 63048858 vai e-pastu
siareparks@gmail.com līdz 31. maijam.

Foto: Ruslans Antropovs

SIA «Sparlats» (reģ.Nr.40003225506)
aicina darbā šoferi ar C kategorijas autovadītāja apliecību un 95. kodu sezonas
darbam (nepilnam darba laikam) Bauskas
novadā. T.26160873.

Zelta medaļu mājas trasē Latvijas «SMScredit» čempionāta 2. posmā B13 grupā izcīnīja Ilvis Hugo Eihentāls
(Nr.385), kurš svētdien kļuva arī par Jelgavas čempionu. «Mājas trase noteikti palīdzēja. Paldies trenerim Uldim
Balbekam – mēs daudz trenējāmies, cenšoties atstrādāt katru sīkumu. Treniņi notika četras reizes nedēļā, bet es
vēl arī pats devos uz trasi, lai kārtīgi to iebrauktu,» atzīst Ilvis Hugo, piebilstot, ka, startējot mājas trasē, ir papildu Jelgavas Mūzikas vidusskola (reģ.
uztraukums, jo sacensības skatās arī vecvecāki, vairāk draugu un paziņu, un gribas sevi parādīt pēc iespējas labāk. Nr.90000073499) 2018./2019. mācību
rezultāti mums bija labāki nekā svētdien,»
vērtē BMX treneris Uldis Balbeks. Viņš
pauž gandarījumu par to, ka «SMScredit» 2. posmā 11 gadus veco zēnu grupā
starp astoņiem finālistiem iekļuva pieci
jelgavnieki. «Līdz šim mums ir bijuši divi
trīs finālisti, bet pirmo reizi – pieci. Turklāt mūsējie paņēma visas trīs medaļas,»
lepns ir treneris, piebilstot, ka šajā grupā

Eiropas čempionātā
startēs 10 airētāji
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts sociālās aprūpes centrs
(VSAC) «Zemgale» (reģ.Nr.90000046912)

5. jūnijā no plkst.19 līdz 20
privātā mūzikas skola «BJMK rokskola»

Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) BMX trasē nedēļas
nogalē aizvadītas divas sacensības, kas šogad ir vienīgās Jelgavas trasē, – sestdien
notika Latvijas «SMScredit»
čempionāta BMX 2. posms,
kurā Jelgavas sportistiem
izdevās izcīnīt 11 medaļas,
bet svētdien cīņa turpinājās
Jelgavas atklātajā čempionātā
BMX, kurā par Jelgavas čempioniem savā vecuma grupā
kļuva mūsu braucēji Āris Koško, Rainers Pujiņš, Ilvis Hugo
Eihentāls un Alvis Lānso.
Latvijas «SMScredit» čempionātā ir
septiņi posmi, no kuriem otrais notika
Jelgavā, pulcējot 323 dalībniekus no
dažādiem Latvijas BMX klubiem, kā arī
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Somijas. Mājas trasē pirmajā dienā
spēkiem mērojās 32 jelgavnieki, pārstāvot
klubu «Mītavas kumeļi» un Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolu (BJSS),
un jelgavnieki izcīnīja 11 medaļas. Bet
svētdien ZOC trasē noskaidroti Jelgavas
čempionāta uzvarētāji. Šajās sacensībās
startēja 261 sportists, tostarp 28 jelgavnieki, kuri Jelgavai sagādāja septiņas
medaļas.
«Vērtējot divu dienu sniegumu, manuprāt, mūsu sportistiem veicās labi. 18
medaļas – tas ir ievērojams skaits. Bija
kļūdas, kas dažiem diemžēl maksāja
vietu finālā, lai gan viņi būtu varējuši
cīnīties par medaļām, taču sports ir sports.
Jāatzīst gan, ka pirmajā sacensību dienā
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kādreizējais jelgavnieks mans bijušais
audzēknis Gatis Pranks, Roberts finišēja
otrais, bet Dagnis – trešais. Tā kā Gatis
Eiropas čempionātā startēs divniekos, kā
nākamais ceļazīmi ieguva Roberts,» stāsta
BJSS kanoe airēšanas treneris Sergejs
Bobkovs. Jāuzsver, ka Eiropas čempionāts
būs arī atlase uz otrajām Eiropas spēlēm,
kas notiks 2019. gadā.
Savukārt Eiropas junioru un U-23
čempionāts notiks Itālijā no 28. jūnija līdz
1. jūlijam. Startējot Brocēnos, tajā iespēju
piedalīties vecākajā grupā ieguva kanoe airētāji J.Gutova un R.Lagzdiņš, bet junioru
konkurencē – kanoe divnieks Matīss Ozols
un Aleksejs Ševcovs, kuriem četriniekā
pievienosies Vitālijs Upenieks un Jurijs
Ševcovs, kā arī smaiļotāji Egils Kalns,
Zigmārs Cinovskis un Otto Gerbers 500
metros četriniekos.
Jāpiebilst, ka kanoe airētājus trenē
S.Bobkovs, smaiļotāju R.Altmani – Lelde
Laure, bet pārējos trīs smaiļotājus – Juris
Lauris.

sacentās gandrīz 30 sportistu. U.Balbeks
atzīst, ka mājas sacensībās iepriecinājis arī
jelgavnieks I.H.Eihentāls, kurš 13 gadus
veco sportistu grupā pirmo reizi izcīnīja
1. vietu – viņam uzvara «SMScredit» 2.
posmā un čempiona tituls arī Jelgavas
atklātajā čempionātā. Uzslavu pelnījis
arī Markuss Soļims, kurš pirmajā dienā
izcīnīja 1. vietu B9 grupā. «Viņš uzvaru

izrāva tikai pašā finišā. Tiesa, Jelgavas
čempionātā Markuss nogulēja startu,
piedzīvoja kritienu, un rezultātā diemžēl
tikai 7. vieta,» stāsta U.Balbeks.
Jelgavas čempionātā noskaidrots arī
BMX braucēja Gata Jonkusa piemiņas
kausa ieguvējs 15 gadus veco braucēju
konkurencē. Kausu ieguva Mārtiņš
Zadraks no Mārupes BMX kluba.

Noturas Eiropas top 3
 Ilze Knusle-Jankevica

Kalvis Kalniņš Eiropas karatē
čempionātā Serbijā izcīnījis
bronzas godalgu svara kategorijā līdz 60 kilogramiem.
«Gatavojos aizstāvēt pērn izcīnīto čempiona titulu, un līdz pusfinālam viss gāja
pēc plāna. Pusfinālā piekāpos neērtam
pretiniekam – maķedonietim Emilam
Pavlovam, kuram divu gaidu laikā zaudēju trešo reizi –, bet cīņā par bronzu biju
pārliecināts par sevi,» rezumē sportists,
norādot: ar rezultātu ir apmierināts.
Čempionātā Kalvis aizvadīja četras
cīņas. Pirmā kārta viņam bija brīva, otrajā
kārtā viņš ar 5:2 pārspēja ukraini Oļegu
Filipoviču, trešajā kārtā ar 3:0 uzvarēja
spāni Matiasu Gomesu Garsiju, pusfinālā
ar 2:5 piekāpās Maķedonijas sportistam
E.Pavlovam, bet izšķirošajā cīņā par bronzu pārspēja Slovākijas karatistu Dominiku Imriču. Kalvis uzskata, ka viņam bija
iespēja iekļūt finālā un cīnīties par zeltu,
bet cīņā ar maķedonieti pieļāvis kļūdas un,
cenšoties atspēlēties, sasteidzis lēmumus.

Tieši Maķedonijas sportists kļuva
par Eiropas
čempionu.
Šis Kalvim bija
devītais Eiropas karatē
čempionāts
pieaugušajiem un ceturtā izcīnītā medaļa. 2012. gadā viņš
izcīnīja 2. vietu, 2013. gadā – 3. vietu, pērn
kļuva par čempionu un šogad tika pie
bronzas. «2016. gadā Eiropas čempionātā
zaudēju cīņā par bronzas medaļu, tomēr
pēdējos trīs gadus esmu Eiropas karatistu
top 5,» norāda sportists. Jāpiebilst, ka pasaules reitingā K.Kalniņš šobrīd ierindojas
6. pozīcijā.
Otrs nozīmīgais starts šogad Kalvim
būs pasaules čempionāts novembrī. «Karatistiem optimālais vecums ir 25–30 gadi,
tāpēc es ceru, ka kvalificēšos gan Eiropas
spēlēm nākamgad, gan olimpiskajām
spēlēm 2020. gadā,» norāda jelgavnieks.

gadā aicina darbā dabaszinību skolotāju
(uz nepilnu darba slodzi). Pieteikties pa
tālruni 63020203, 63022173.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami aicina darbā apkopēju. Pamatuzdevums: uzkopt ražošanas un administratīvās telpas, ledusskapjus, koridorus,
trepes un sanitāros mezglus. T.22016511,
e-pasts produce@lanature.lv.
Zinaida Gelbe piedāvā darbu strādniecei(-kam), kas varētu izravēt piemājas
puķu dobes. T.29580280.
SIA «Uzars bruģēšana»
(reģ.Nr.53603028391) aicina darbā čaklus(-as) un spēcīgus(-as) bruģētājus(-as).
Pieredze nav obligāta. Piedāvājam stabilu
atalgojumu un tiem, kas dzīvo tālāk,
dzīvesvietu mūsu dienesta viesnīcā
Jaunmārupē. T.26308444.

Lūdz atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Vladimira Fišofa
(dzimšanas dati – 15.04.1958., dzīvoja
Tīreļa ielā 13, Jelgavā) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms
par viņa radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa
tālruni 63028550.

Aizsaulē aizgājuši
VISMA ĻITOVČENKO (1933. g.)
NIKOLAJS REGIŅA (1941. g.)
IVANS POLUEKTOVS (1943. g.)
PJOTRS KURUŠKO (1944. g.)
KOLETA MATUSEVIČA (1927. g.)
GUNĀRS PEREPELKINS (1976. g.)
JEĻENA VNUKOVIČA (1932. g.).
Izvadīšana 17.05. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
VALENTĪNA LEGZDIŅA (1934. g.).
Izvadīšana 18.05. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. maijs
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2640.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 32.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vilku aizas noslēpums. Romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. 15 no 100. Bolderājas centrs.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 65. un 66.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2640.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.). 1. un 2.sērija.
8.05 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 63. un 64.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Fināls.*
14.10 Aculiecinieks.*
14.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.25 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  TV PIRMIZRĀDE. Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 1.sērija.
22.05 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.50 Ivars Pētersons «Back to the Sixties».*
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 11.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 16.sērija.
11.50 Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 17.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 46.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
18.10 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 18.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 80.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
21.20 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
23.05 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
23.35 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 11.sērija.
0.30 LNT ziņu Top 10.*
1.15 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.40 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 65. un 66.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.20 Transformeri. Pieveikto atriebība.
Spraiga sižeta fantastikas filma. 2009.g.
10.15 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 3.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 78. un 79.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
15.45 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 2017.g. 84.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 1.sērija.
21.00 Kobra 11-22. Seriāls. 1.sērija.
22.05 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 18.sērija.
23.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.05 Nekā personīga.*
1.05 Sveika, Rīga!*
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 1.sērija.
2.10 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 356., 357. un 358.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 22. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2641.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 33.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 67. un 68.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2641.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Laura Rizoto.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Nākotnes enerģija. Dokumentāla filma.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
0.25  Cerības otra puse. Somijas drāma (ar subt.). 2017.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 65. un 66.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skaņusaite Latvijā.*
13.15 Eiropas sudraba līga volejbolā. Austrija – Latvija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 11.sērija.
20.10  Žirafe – augstu un personiski. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.10 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 1.–3.sērija.
23.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts Z studijā. «Līvi».
0.45 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.15 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 12.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
11.50 Janas Frankas dzīve. Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 13.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
18.10 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 19.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 81.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. Mēnesgaisma Vermontā.
ASV melodrāma. 2017.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.10 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.55 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.20 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 81.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 67. un 68.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
9.55 Kobra 11-22. Seriāls. 1.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 4.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 80. un 81.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
15.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 1. un 2.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 2.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 20.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 6.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
0.00 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 2.sērija.
2.00 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 359., 360. un 361.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 23. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Bolderājas centrs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2642.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 34.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 69. un 70.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 33.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2642.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Piedzīvojums dabā.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5. un 6.sērija.
1.15  Nākotnes enerģija. Dokumentāla filma.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Skaņusaite Latvijā.*
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 67. un 68.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
12.25 Garšu skola. Raidījums (krievu val., ar subt.). 1. un 2.sērija.
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 2.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas sudraba līga volejbolā. Latvija – Maķedonija.
21.30  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 3.sērija.
22.30  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.20 Personība. 100 g kultūras. Toms Grēviņš.*
0.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. Valmieras rokfestivāls. «Amber Voice».
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 13.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 18.sērija.
11.50 Mēnesgaisma Vermontā. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 19.sērija.
16.15 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
17.10 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
18.10 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 20.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 82.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
21.20 Zebra 2.
21.35 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.40 Cietais rieksts 4. Spraiga sižeta filma. 2007.g.
1.10 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 82.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 69. un 70.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 6.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 82. un 83.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
15.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 2. un 3.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 3.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 1.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 15.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.20 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 18.sērija.
1.05 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 3.sērija.
2.10 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 362., 363. un 364.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 24. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2643.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 71. un 72.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 34.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2643.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.*
22.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Personība. 100 g kultūras.*
0.20 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā.* 15 no 100. Bolderājas centrs (ar subt.).
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 69. un 70.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 17. maijs
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulk.).*
13.05 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 1.–3.sērija.
14.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 3.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 4.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova.*
0.00 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 14.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 19.sērija.
11.50 Kad jūtas uzliesmo. ASV romantiska drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 20.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 49.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
18.10 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 83.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
21.20 Superome. Latvijas realitātes šovs.
22.05 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 19.sērija.
23.10 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 3.sērija.
0.10 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.50 Es pazinu savu slepkavu. Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 83.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 71. un 72.sērija..
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 20.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 6.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 84. un 85.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
15.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 3. un 4.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 4.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 4.sērija.
22.00 Pirmsākums. ASV fantastikas trilleris. 2010.g.
1.00 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 17.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 4.sērija.
3.05 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 365.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 25. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 11.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 73. un 74.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 35.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
2.05  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5. un 6.sērija.
4.05 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. Margarita Vilcāne.

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Bolderājas centrs (ar subt.).*
5.30 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.30  Žirafe – augstu un personiski. Dokumentāla filma.
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 71. un 72.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 4.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
20.20  Fluorīds: draugs vai ienaidnieks? Dokumentāla filma (ar subt.).
21.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.20  TV PIRMIZRĀDE. Tonijs Erdmanis.
Vācijas un Austrijas komiska drāma (ar subt.). 2016.g.
1.15 Starptautiskais 35.sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*

2.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 SeMS. Laboratorija.*
4.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.15 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 15.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 20.sērija.
11.50 Tēta līgava no Kubas. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 21.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 50.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
18.10 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 22.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 84.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Nāvējošā aina. ASV detektīvfilma. 2018.g.
23.10 Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai. Romantiska komēdija. 2008.g.
0.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 84.sērija.
1.40 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 20.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 73. un 74.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
9.00 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
10.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 4.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Austrālijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
12.10 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 86. un 87.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.50 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 57.–60.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Vecie čomi. ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
22.15 Pēkšņi stāvoklī. ASV romantiska komēdija. 2007.g.
0.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
1.25 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 366.–369.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 26. maijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Linda Leen.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.*
10.30  Ķēniņš Strazdubārda. Vācijas pasaku filma. 2014.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 115. un 116.sērija.
12.40 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.*
13.20 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
13.55 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.25 Es mīlu ēdienu!*
14.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Piedzīvojums dabā.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dok.filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Beļģu karalis. Beļģijas, Nīderlandes un
Bulgārijas komiska drāma (ar subt.). 2016.g.
23.15  Tonijs Erdmanis. Komiska drāma (ar subt.). 2016.g.
2.15 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 2. pusfināls.*
4.20 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
11.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.45 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
12.50 Kreilis un Lauva. Dokumentālā filma par A.Samoilovu un J.Šmēdiņu.
14.00 Klaidoņstāsts. Dokumentāla filma.
14.30  Fluorīds: draugs vai ienaidnieks? Dokumentāla filma.
15.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.30 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.30 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.00 Eiropas sudraba līga volejbolā. Latvija – Kosova.
20.00  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
21.00 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.15 Sapnis par pili. Hercogs Imants. LTV videofilma.
1.20 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
1.50 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 197.–200.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 17. un 18.sērija.
6.20 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 7.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 1.sērija.
12.05 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 18., 19. un 20.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 17. maijs
16.45 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
18.10 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Nāvējošā aina. Detektīvfilma. 2018.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Labestības dienas zvanu centra pieslēgumi.
21.15 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 21. un 22.sērija.
23.35 Liza un Diks. ASV biogrāfiska filma. 2012.g.
1.15 Svešinieks. Kanādas trilleris. 2010.g.
2.40 Janas Frankas dzīve. Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 6.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 26.sērija.
7.20 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 46.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Iedomājies tikai! ASV un Vācijas komēdija. 2009.g.
13.15 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 13.sērija.
14.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 26. un 27.sērija.
15.10 Grega dienasgrāmata. Suņudienas. Ģimenes komēdija. 2012.g.
17.05 Vecie čomi. ASV ģimenes komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Kā pieradināt pūķi 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Bruņurupuči nindzjas 2.
ASV spraiga sižeta filma. 2016.g.
23.50 Iedomājies tikai! ASV un Vācijas komēdija. 2016.g.
1.55 Brīze. ASV un Lielbritānijas detektīvfilma. 2013.g.
4.00 Iespējams tikai Krievijā. 4.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 27. maijs
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 JAUNUMS. Pukša dziedāšanas svētki.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Jaunzēlandes plašumi. Dok.filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 15.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Eduards Rozenštrauhs.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Uldis Marhilevičs.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības spēks.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
22.35  TV PIRMIZRĀDE. Gaisma okeānā. ASV drāma. 2016.g.
1.00  Beļģu karalis. Komiska drāma (ar subt.). 2016.g.
2.45  Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.25  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā.* 15 no 100. Bolderājas centrs (ar subt.).
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
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www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Ķēniņš Strazdubārda. Vācijas pasaku filma.
11.40 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 197.–200.sērija.
13.20 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai»*
14.50 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
15.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
16.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Lielbritānijas.
18.05  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
19.10 SOKO Štutgarte. Seriāls. 1. un 2.sērija.
20.55 TV PIRMIZRĀDE. Viss kārtībā. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
22.40 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
23.40 Sporta studija.*
0.30 Melu laboratorija (ar subt.).*
1.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
2.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.55 «Mikrofona» dziesmas.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.40 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
7.40 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.50 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 21. un 22.sērija.
14.15 Ar ģimeni pūrā. Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.

16.05 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 4.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Labestības dienas noslēguma koncerts.
23.05 Neredzamā puse. ASV biogrāfiska drāma. 2009.g.
1.25 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
2.10 Tēta līgava no Kubas. Vācijas melodrāma.
3.35 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 1.sērija.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 22.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Austrālijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
6.50 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.20 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.30 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 8. un 9.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Samainītie. ASV komēdija. 2016.g.
13.00 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 15.sērija.
13.50 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 11.sērija.
14.45 Bruņurupuči nindzjas 2. ASV spraiga sižeta filma. 2016.g.
17.00 Kā pieradināt pūķi 2. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Transformeri 3. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
23.05 Hronikas veidotāji. ASV fantastikas filma. 2012.g.
0.50 Nelabais. ASV šausmu trilleris. 2012.g.
2.15 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7. 13.sērija.
3.10 Iespējams tikai Krievijā. 5., 6. un 7.sērija.

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Ilze Everte, 9 gadi

MAIJA GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
17. maijā no plkst.10 līdz 19
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 250 jaunas grāmatas – veltītas Latvijas simtgadei un vēsturei,
kā draugs un palīgs sevis pilnveidei, atpūtai, hobijiem un, protams, brīnišķīgas grāmatiņas bērniem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv.
Lielākais kultūras pasākumu organizators
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.90001282471)
savai komandai aicina pievienoties

SPECIĀLISTU(-I) TEHNISKAJOS JAUTĀJUMOS.
Galvenie pienākumi:
• izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus uz
skatuves un brīvdabas pasākumos;
• iekārtot kultūras nama telpas pasākumiem;
• palīdzēt māksliniekiem skatuves un kultūras nama
noformēšanā;
• piedalīties remontdarbu organizēšanā;
• strādāt gan individuāli, gan komandā.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• pieredze remontdarbos;
• būt gatavam strādāt brīvdienās un svētku dienās;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.

Tie esam mēs – daļa no Latvijas

Drošības kompānija SIA «Grifs AG»

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

APSARDZES DARBINIEKS!
Darbs pārtikas veikalos Rīgā.

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

Tu un es – mēs esam Latvija,
Mēs esam dziesma kopīga,
Mēs esam valoda vienota,
Mēs esam māsas un brāļi.

Tu un es – mēs esam Latvija,
Mēs esam pasaules daļa,
Mēs esam vēstures aina,
Mēs esam tautas dziesma.

Tu un es – mēs esam Latvija,
Kā daļiņa no mūsu tautas,
Kā piliens upes ūdeņos,
Kā puteklis kalna pakājē.

Tu un es – mēs esam Latvija,
Kā rītausma ik dienu austot,
Kā sēkla dīgstot un augot,
Kā pumpurs ziedot un plaukstot.

KRISTERS ZUŠEVIVS, Jelgavas 4. sākumskola, 5. klase

Seko mums arī portālos:

CV sūtīt pa e-pastu darbs@grifsag.lv,
tālrunis + 371 29602267; mājaslapa www.grifsag.lv.

draugiem.lv un

facebook.com

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 18.05.2018. pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Kontaktinformācija – kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

24. maijā pl. 1000

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti
24. maijā pl. 1715

13. jūnijā pl. 1000

littleBits PROTOTIPĒŠANAS DARBNĪCA

Uzņemam 8–18 gadus vecus skolēnus programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» (20V un 30V).
Vairāk informācijas – www.j-m-s.lv; tālrunis 26674446.

Moduļu elastība un pielāgošanās
spēja ļauj jebkura vecuma iesācējam
uzreiz sākt veidot vienkāršas
elektroniskās shēmas

JELGAVAS MŪZIKAS SKOLA

30. maijā pl. 1600

Profesionālās ievirzes izglītības programmās
2018./2019. mācību gadā uzņemam jaunus audzēkņus
vecumā no 6 līdz 7 gadiem šādās profesionālās
ievirzes izglītības programmās:

Dalība - bez maksas

• taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle,
• stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle;

Prasības uzņemšanā:
1) jānodzied viena tautasdziesma;
2) muzikālo dotību pārbaude.
Uzņemšana no plkst.16 līdz 18
• 28. maijā – klavierspēle,
• 29. maijā – vijoļspēle, čella spēle, akordeona spēle,
ģitāras spēle, kokles spēle,
• 30. maijā – pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija un
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.
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vecumā no 6 līdz 13 gadiem
šādās profesionālās ievirzes programmās:
• taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle,
• stīgu instrumentu spēle – čella spēle, kokles spēle,
ģitāras spēle,
• pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons,
klarnete, trompete, mežrags,
• sitaminstrumentu spēle,
• kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – no 2. maija katru darba dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Lapskalna ielā 2, pa tālruni 63020203, 63022173 vai
e-pastu intaslaveika@inbox.lv.
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Komplektējam grupas izglītības programmās:

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

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

Ēd vesels

3. oktobrī pl. 1730

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

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 17. maijs

Kopīgi veidosim Pilsētas
svētkus!

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Mēs esam Jelgava» – šis moto Jelgavas pilsētas svētkus caurvīs
arī šogad, aicinot ikvienu jelgavnieku izjust savu līdzdalību kopīgo
svētku veidošanā. «Mums ir svarīgi piedāvāt pasākumus dažādām
gaumēm, nodrošinot iespēju katram svētku programmā atrast sev
interesējošo. Tas, kāda būs šo svētku izjūta, ir katra paša ziņā, bet
mēs sniedzam iespēju svētkos sajusties daļai no savas pilsētas,»
piedalīties Pilsētas svētkos aicina pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics. Pilsētas svētku, kas notiks no 25. līdz 27.
maijam, centrālās norises vietas šogad būs Hercoga Jēkaba laukums,
Uzvaras parks un Zemgales Olimpiskais centrs, bet piektdienas un
sestdienas vakarā jelgavniekus pulcēs svētku uguņošana mūzikas
pavadījumā, ko vislabāk varēs izbaudīt no Jāņa Čakstes bulvāra. Visi
svētku pasākumi būs bez maksas.
Par ilggadēju tradīciju Pilsētas svētkos
kļuvis gājiens, kas svinības piektdienas vakarā ieskandina teju visas Lielās ielas garumā. «Šis notikums ir ļoti gaidīts – cilvēki
jau janvārī interesējās par pieteikšanos
gājienam, bet arī šogad iepriekš pieteikties
nav nepieciešams. Taču aicinām gājiena
dalībniekus būt radošiem un vienlaikus
neaizmirst arī par sava kolektīva atpazīstamības zīmēm,» saka iestādes «Kultūra»
vadītāja vietniece Inta Englande.
Gājiena dalībnieki Pulkveža Oskara
Kalpaka un Svētes ielā aicināti pulcēties
no pulksten 17 – ar stāšanās kārtību var
iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv un
www.kultura.jelgava.lv.

Hercoga Jēkaba laukums
skanēs divus vakarus

Svētku gājiena dalībniekus Hercoga
Jēkaba laukumā, kur atradīsies lielā skatuve, piektdienas vakarā sagaidīs Dailes
teātra radošā apvienība «ILGA» – dziedošie aktieri Gundars Silakaktiņš, Aldis
Siliņš un Lauris Subatnieks dziedās Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Edmunda
Goldšteina un Ulda Stabulnieka dziesmas
un aicinās skatītājus piedalīties asprātīgos
konkursos. Tāpat piektdienas vakarā uz
skatuves kāps Intars Busulis un Abonementa orķestris, kā arī «Stradivari», bet
sestdienas vakarā laukumā uzstāsies
Vjačeslavs Mitrohins un grupa ar programmu «Latviešu blūzi», «Musiqq» un
«Mākoņstūmēji». Muzikāla programma
Hercoga Jēkaba laukumā būs arī sestdien
pa dienu, kad muzicēs Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra dziedošie aktieri un apvienība
«Zaļā galma kapella». Laukumā darbosies
arī ēdināšanas sektors.

Simtgade – dziesmās un dejās

«Šis ir Dziesmu un deju svētku gads,
bet ne visiem būs iespēja tos apmeklēt,
tādēļ mēs vēlamies, lai šo nozīmīgo svētku
gaisotni un tuvumu Jelgavā varētu izjust
jau maijā,» stāsta M.Buškevics. Sestdien
Uzvaras parkā Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkus ieskandinās koncerts
«Ceļā uz Māras zemi», pulcējot vairākus
simtus dažādu paaudžu Jelgavas dejotāju,
kuri izrādīs dejas no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku deju
lieluzveduma «Māras zeme» un koncerta
«Vēl simts gadu dejai» repertuāra. Bet
vakara noslēgumā Uzvaras parkā dejas
brīvdabā grupas «Tirkizband» pavadībā
varēs baudīt ikviens svētku dalībnieks.
Savukārt svētdienas pēcpusdienu patīkamā gaisotnē tradicionāli varēs pavadīt
Pils saliņā, kur notiks zaļumballe kopā ar
kantri grupu «Sestā jūdze». «Patīkami,
ka zaļumballe Pils saliņā ir kļuvusi par
skaistu tradīciju, kas vienuviet pulcē visas
paaudzes – tie, kuri nevēlas dejot, brīvdabā
klausās koncertu,» piebilst I.Englande.

Iepazīs un izgaršos dažādas kultūras

Pilsētas svētki šogad ienāks arī RAF
dzīvojamajā masīvā – sestdien pie tirdzniecības centra «Pērnava» notiks multikulturāls pasākums «Draudzības
vainags». «Pilsēta domā par to, kā svētku
norisi ienest arī mikrorajonos. «Draudzības vainaga» centrālais notikums būs
koncerts, kurā piedalīsies gan latviešu,
gan mazākumtautību dziesmu un deju
kolektīvi un individuālie izpildītāji – šis
pasākums lieliski sasaucas ar Starptautisko kultūras daudzveidības dialoga un
attīstības dienu, ko pasaulē atzīmē 21.
maijā,» skaidro Sabiedrības integrācijas
pārvaldes vadītājas vietniece Evika
Kaufelde. Tāpat būs iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās, rokdarbnieku kluba
«Zelta rokas» meistaru vadībā apgūstot
dažādu rokdarbu prasmes. Meistaru
darināto arī varēs iegādāties nelielā
svētku tirdziņā. Aktivitātes pasākuma
jaunākajiem dalībniekiem būs sarūpējusi jauniešu apvienība «Brīvprātīgie
Jelgavai». Tāpat būs iespēja piedalīties
nelielā nacionālo virtuvju degustācijā un
nobaudīt Draudzības zupu.

«Zilais lakatiņš», «Vecās likteņdzirnas»,
«Vecpiebalgas ūdensrozes» – šīs un citas
paaudzēs iemīļotas dziesmas piektdienas
vakarā skanēs Zemgales Olimpiskajā
centrā, kur varēs dzirdēt latviešu dziesminieka Eduarda Rozenštrauha simtgadei
veltīto koncertprogrammu «Bij’ vasara
toreiz tik zaiga». Tautā iemīļotas dziesmas, kā arī mazāk dzirdētas melodijas
no E.Rozenštrauha repertuāra izpildīs
solisti Dainis Skutelis, Mārtiņš Ruskis,
Atis Auzāns, Anmary un citi. Bet sestdien Svētkos – bērniem un jauniešiem
Visu trīs svētku dienu gaitā Hercoga
turpat varēs baudīt koncertu «Šī brīnišķā
pasaule» – Jelgavas bigbends muzicēs Jēkaba laukuma zaļajā zonā būs dažādas
kopā ar Aiju Vītoliņu un Ralfu Eilandu. atrakcijas bērniem, bet sestdien līdztekus

tām varēs piedalīties radošajās darbnīcās
un sporta aktivitātēs. Savukārt pie kultūras nama sestdien būs plaša svētku
programma bērniem ar Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra un Liepājas ceļojošā leļļu
teātra izrādēm, burbuļu šovu un citām
aktivitātēm. Turpat notiks strītbola
sacensības. «Reģistrēties dalībai strītbolā
no pulksten 14 varēs uz vietas, izveidojot
komandu trīs cilvēku sastāvā. Strītbola
dalībnieki startēs vairākās vecuma grupās: 10–12, 13–14, 15–16 gadi, kā arī 17
gadus veci un vecāki jaunieši,» stāsta
Sporta servisa centra sporta pasākumu
organizatore Aļona Fomenko.
Bet Raiņa parkā svētku noskaņu
sestdien radīs bērnu un jauniešu centrs
«Junda» – dziedošie un dejojošie kolektīvi
šajā mācību gadā apgūto rādīs kopīgā
koncertā, taču līdztekus tam parkā varēs
apskatīt rokdarbu pulciņu audzēkņu
darbu izstādi un piedalīties radošajās
darbnīcās. «Interesenti varēs izmēģināt
trases automodelisma un koka auto modeļu trases un iepazīt «Jundas» pulciņu
piedāvājumu, lai, iespējams, nākamajā
mācību gadā apmeklētu kādu no tiem,» tā
«Jundas» direktores vietnieks Māris Kalniņš, aicinot uz pasākumu «Te, par-kā?!».

Gadatirgus – skvērā
aiz kultūras nama

Sestdien no pulksten 10 līdz 17 amatnieku sarūpētos darinājumus varēs
iegādāties svētku gadatirgū. «Šogad
esam veikuši izmaiņas gadatirgus norisē
– tirdzniecības sektors atradīsies skvērā
aiz kultūras nama, bet Hercoga Jēkaba
laukumā un kultūras nama priekšā varēs
baudīt svētku programmu un aktivitātes
bērniem,» skaidro M.Buškevics. Par labu
svētku dalībnieku noskaņojumu rūpēsies
ceļojošais cirks «Beztemata» no Liepājas,
skvērā aiz kultūras nama demonstrējot
atraktīvus un aizraujošus cirka numurus.

Jelgavu izzinās tematiskās pastaigās

Pilsētas svētku nedēļas nogalē interesentiem būs iespēja doties arī bezmaksas
ekskursijās – sestdien ekskursijā «Pirms
100 gadiem Jelgavā» varēs uzzināt, kāda
bija dzīve Jelgavā ap 1918. gadu, bet svētdien, turpinot ekskursiju ciklu «Jelgavas
likteņstāsti», varēs izzināt ievērojamu
jelgavnieku, kas dzimuši maijā, dzīvesstāstus. Ekskursijas sāksies pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, un tām
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447.

Pilsētas svētku ieskaņā

Svētku nedēļā tradicionāli tiks pasniegti
pilsētas augstākie apbalvojumi, sveikti
Zelta pāri un skolēnu olimpiāžu laureāti,
bet 22. maijā Jelgavas Mūzikas vidusskolā uz koncertu «Jelgavas jaunie mūziķi
Jelgavas pilsētai» aicina Jelgavas kamer
orķestris, kā arī Mūzikas vidusskolas
audzēkņi un pedagogi. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – diriģents Aigars Meri.
«Svarīgi, lai svētku sajūta būtu ikvienā
no mums – tad arī svētki izdosies! Jelgava
ir mūsu pilsēta, mūsu mājas,» uz Pilsētas
svētkiem aicina I.Englande.

