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AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Šodien, Jelgavas Pilsētas svētku ieskaņā, domes priekšsēdētāja svinīgajā pieņemšanā tiks pasniegti astoņi
Jelgavas pilsētas augstākie apbalvojumi – trīs Goda zīmes un pieci Goda raksti.

«Katrs bērns
ir personība»

«Man patīk vērot,
«Darot savu darbu,
varu palīdzēt cilvēkiem» kā veidojas manu
audzēkņu raksturi»
Goda zīme

Goda zīme: Jelgavas
pilsētas slimnīcas Iekšķīgo slimību nodaļas ārstei internistei
SKAIDRĪTEI ĀDAMSONEI par mūža ieguldījumu Jelgavas
pilsētas iedzīvotāju
veselības aprūpē

Goda zīme

Goda zīme: bijušajai
Jelgavas 2. bērnudārza vadītājai, Jelgavas
Sākumskolas direktorei un LR Saeimas
deputātei ĒRIKAI
ZOMMEREI par ieguldījumu un nesavtīgu
darbu Jelgavas pilsētas izglītības sistēmā
«Mana devīze vienmēr ir
bijusi šāda – strādāt tā, lai ar
mani lepotos skolēnu vecāki.
Esmu priecīga, ka manu darbu
novērtējuši ne vien kolēģi un
audzēkņi, bet arī pilsēta. Lielākais gandarījums šobrīd, ejot
pa Jelgavu, ir satikt savu bijušo
audzēkņu vecākus un dzirdēt no
viņiem pateicības vārdus,» vērtē
Ē.Zommere, kura pedagoģijā
nostrādājusi visu savu mūžu.
Pedagoģe atbalsta saturā vērstu

izglītību un uzslavē izglītības
satura reformu. «Es uzskatu,
ka bērns ir personība un viņam
ir jāatrodas uzmanības centrā –
pedagogam ir jāierauga un jāmīl
katrs bērns,» ar pārliecību pauž
Ē.Zommere. Viņa stāsta, ka,
būdama Jelgavas 2. bērnudārza
vadītāja un Jelgavas Sākumskolas direktore, ap sevi mērķtiecīgi
veidojusi radošu kolektīvu, un
viņa ir pateicīga, ka blakus
vienmēr bijuši motivēti kolēģi.
«Toreiz mēs kompetences saucām par prasmēm – studējām alternatīvo pedagoģiju, attīstījām
skolēnos kritisko un analītisko
domāšanu, prasmi pētīt, pārbaudīt, un tas mums izdevās.
Esmu gandarīta, ka šis darbs
nekur nav pazudis – mums
pilsētā ir lielisks Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra kolektīvs, kas turpina
pilnveidot šīs tradīcijas,» tā
pedagoģe. Ē.Zommere atklāj, ka
viņa nekad nepārstāj mācīties,
apmeklējot izglītojošas lekcijas
un daudz ceļojot pa Latviju.

«Jelgavas slimnīca ir mana
vienīgā darbavieta, un varētu
teikt, ka šis ir mans sapņu
darbs – jau kopš bērnības vēlējos kļūt par ārsti. Man patīk
sajūta, ka, veicot savu amatu, varu palīdzēt cilvēkiem,
un ir liels gandarījums, kad
slimnieki saka, ka vēlētos pie
manis ārstēties atkal,» stāsta
S.Ādamsone. Medicīnas nozarē viņa kopumā ir nostrādājusi
56 gadus, no kuriem 40 gadus

«Mums kopā ir astoņi industriālie parki. Tomēr, tā kā visu
mūžu esmu bijusi jelgavniece,
man ir liels prieks redzēt, kā
attīstījies tieši Jelgavas industriālais parks. Šī teritorija
bija bēdīgā stāvoklī, bet soli pa
solim mēs esam sakārtojuši šo
Jelgavas stūrīti, un man par
to ir patiess gandarījums,»
stāsta A.Nordmane. Viņa
papildina, ka, piesaistot ra-

Goda zīme: latviešu valodas un kultūras vēstures pedagoģei, režisorei
un Jelgavas Latviešu
biedrības biedrei VIJAI
ZELMENEI par nopelniem un mūža ieguldījumu jaunatnes kultūr
izglītībā un sabiedriskajā darbā Jelgavā

proftehniskajā skolā Rīgā. «Tad
atgriezos Jelgavā, un mani uzaicināja vadīt teātra studiju Jelgavas
1. ģimnāzijā – tur arī mācīju kultūras vēsturi, un, kā tagad atklāj
mani audzēkņi, esmu bijusi ļoti
stingra skolotāja,» smaidot pauž
režisore. Ar daudziem bijušajiem
audzēkņiem viņa Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātrī strādā
arī šobrīd. «Teātris ne vien attīsta
aktiermeistarību, bet arī audzina
raksturu. Ir interesanti redzēt, kā
aug mani skolēni, kā veidojas viņu
raksturi – manī tas raisa gandarījuma sajūtu,» saka V.Zelmene.
Režisore stāsta, ka ir audzēkņi,
kas teātrī vairs nedarbojas, bet
kuri ir atklājuši, ka teātrī apgūtais
viņiem palīdz darbā, piemēram,
noslēpt savas emocijas, kontaktēties ar cilvēkiem. «Es lepojos
ar Jelgavu – jo vecāka kļūstu, jo
vairāk, pastaigājoties pa pilsētu,
cenšos iztēloties, kāda tā bija agrāk
un kā pilsēta mainījusies pašlaik.
Man patīk, ka Jelgava ir klusa un
mierīga pilsēta,» tā V.Zelmene.

«Vienmēr esmu strādājusi tā, lai
savai skolai sniegtu visu labāko»
Jelgava

Goda raksts

Goda raksts: SIA
«NP Jelgavas biznesa parks» un SIA
«Nordic Industrial
Park» vadītājai, valdes loceklei ARTAI
NORDMANEI par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā,
jaunu darbavietu radīšanu un atbalstu
sabiedriskajām aktivitātēm Jelgavā

Goda zīme

«Neko citu darīt neprotu –
tas ir mans darbs, un man tas
patīk. Šis apbalvojums man ir
liels pārsteigums un, protams,
arī prieks,» savās sajūtās dalās
V.Zelmene. Tomēr ne viss viņas
mūžs bijis saistīts ar Jelgavu. Kā
saka pati V.Zelmene, viņa dažādu
apstākļu dēļ piedzīvojusi arī 21
klejojumu gadu, sešus gadus dzīvojot Smiltenē un 15 gadus vadot
mākslinieciskās jaunrades pulciņu

«Mēs, jelgavnieki, varam
lepoties ar savu pilsētu»
Jelgava

vadījusi Jelgavas slimnīcas
Terapijas nodaļu. «Tas bija ļoti
atbildīgs darbs, kurā svarīga ir
ne vien ārstniecība, bet arī kolektīva vadīšana. Terapeitam
internistam ir jāorientējas
ļoti daudzās slimībās, un man
bija lieliski palīgi – ārsti un
māsas. Mūsu darbā svarīgs
ir kolektīvs – viens pats tu to
nevari paveikt,» vērtē ārste.
Viņa atelpu no medicīnas rod
teātrī. «Ārstam ir jābūt ļoti
rūpīgam, jāstrādā ar lielu
pašatdevi – nākas piedzīvot
visādus brīžus, tādēļ atslodzei
man ļoti patīk apmeklēt teātri.
Jau aptuveni 40 gadus man ir
abonements Latvijas Nacionālajā teātrī. Vēl man patīk
ceļojumi – mīlu Latviju un
Zemgali. Man patīk doties uz
Rundāles pili, jo Pilsrundāles
skola, kurā mācījos, tobrīd
atradās pils ēkā. Taču šobrīd,
skatoties pa logu, redzu Jelgavas pili,» tā S.Ādamsone.

Goda raksts

Goda raksts: Jelgavas
Valsts ģimnāzijas medmāsai AINAI LUČINAI
par augstu profesionālo
meistarību un ieguldījumu Jelgavas skolēnu
veselības aizsardzībā,
veselīga dzīvesveida veicināšanā un izglītošanā

žotājus, industriālais parks
pastarpināti rada jaunas darbavietas. «Ja pilsētā ienāk
ražotājs, tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas veicina pilsētas
izaugsmi kopumā,» vērtē
A.Nordmane. «Rīgā atrast
nomniekus ir vienkāršāk, taču
mūsu komandai ir izdevies
piesaistīt Latvijas un ārzemju ražotājus – pērn gandrīz
piepildītas telpas 22 tūkstošu
kvadrātmetru platībā, un
darbs pie tā vēl turpinās,»

stāsta A.Nordmane. Viņa neslēpj, ka liela nozīme ražotāju
ieinteresēšanā ir industriālā
parka atrašanās vietai. «Jau
padomju laikā šī bija industriālā zona – cilvēkiem patīk
ērtā lokācijas vieta, viņi novērtē, ka nav jābrauc cauri
visai pilsētai. Mums ir patiess
prieks vest viesus uz Jelgavu –
pilsēta attīstās, kļūst sakārtotāka. Mēs, jelgavnieki, varam
lepoties ar savu pilsētu,» ir
pārliecināta A.Nordmane.

«Man daudzi jautā – cik ilgi tu
vēl strādāsi? Arī pati domāju, ka
varbūt jābeidz, bet tad uzzināju, ka
Valsts ģimnāzija pārcelsies uz pili,
un kā tad bez manis – ne katram
ir iespēja strādāt pilī. Man šeit ļoti
patīk – pilī neskan skolas zvans
un valda tāda pacilātāka sajūta,»
saka A.Lučina, kas skolā strādā
jau 53. gadu. Viņa neslēpj, ka
jaunībā vēlējusies kļūt par ārstu,
bet apstākļi sakrituši citādāk, un
jau kopš 1964. gada A.Lučinas
darbavieta ir Jelgavas Valsts ģimnāzija. «Nekad neesmu vēlējusies
mainīt skolu – pazinu visas sko-

lotājas un savu darbu. Vienmēr
esmu strādājusi tā, lai savai skolai
sniegtu visu labāko. Šo gadu laikā
ir nomainījušies vairāki direktori,
taču es ar skolas kolektīvu vienmēr
esmu labi satikusi,» savā pieredzē
dalās Valsts ģimnāzijas medmāsa.
A.Lučina atminas, ka agrāk skolā
esot bijis daudz vairāk skolēnu –

kopumā 1500 1.–12. klašu skolēni
divās maiņās. «Es biju vienīgā
māsiņa, un man bija daudz darba –
strādāju arī sestdienās. Es bērniem
mācīju arī, piemēram, pirmo palīdzību, slimnieku kopšanu,» stāsta
A.Lučina. «Esmu gandarīta par
savu darbu un varu teikt, ka šobrīd
manā dzīvē viss ir labi.»
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«Bez mākslas pasaule būtu pelēka»
Jelgava

Goda raksts: Tautas
gleznošanas studijas
vadītājam, gleznotājam IVARAM KLAPERIM par augstu profesionālo meistarību
un ieguldījumu sabiedrības mākslas
izpratnes un māksliniecisko prasmju
veidošanā, pilsētas
kultūras dzīves bagātināšanā

kas nāk pie manis un kuriem
varu nodot savu meistarību,» stāsta I.Klaperis. Viņš
atklāj, ka cilvēki uz gleznošanas studiju ierodas tādēļ,
lai atbrīvotos no ikdienas
stresa un raizēm, savukārt
papildu pievienotā vērtība ir

«Es vienkārši daru savu
darbu un par to lielā mērā
esmu pateicīgs iestādei «Kultūra» un saviem studistiem,

«Katru dienu savu
darbu daru ar visu
sirdi un dvēseli»

kot uz studiju, viņi jūtas kā
citā pasaulē. Mēs šeit esam
kā ģimene,» atklāj I.Klaperis.
Studijā šobrīd aktīvi darbojas
50 dalībnieki, apvienojot vairākas paaudzes. «Lielākais
gandarījums, ka mums pievienojas arvien jauni dalībnieki. Ilgu laiku mēs bijām
vienīgā šāda veida studija
Zemgalē, bet šobrīd tādas
jau ir vairākas, un katrai ir
savs profils. Svarīgākais, lai
būtu telpas, un mums tās
ir – studijai vienmēr bijis
liels atbalsts,» stāsta gleznotājs. «Lielākā māksliniece
ir pati daba – tā vienmēr ir
citāda. Mākslā, protams, no
svara ir talants, bet, kamēr
nepamēģina, nevar zināt,
vai izdosies. Domāju, ka bez
mākslas pasaule būtu pelēka,» tā I.Klaperis.

Goda raksts

iespēja savus darbus parādīt
citiem. «Studiju vadu kopš
1983. gada, un šajā laikā jau
ir nomainījušās vairākas paaudzes. Es tiešām apbrīnoju
cilvēku gleznot un darboties
gribēšanu un enerģiju. Daudzi man ir teikuši, ka, atnā-

Jelgava

«Pilsētas augstāko apbalvojumu uzskatu
par lielāko mana darba novērtējumu»
Jelgava

«Apbalvojums man ir liels
gods. «Ģintermuižā» strādāju
kopš 1996. gada, un katru
dienu cenšos savu darbu darīt
ar sirdi un dvēseli, palīdzot cilvēkiem atgūt garīgo veselību.
Mēs strādājam komandā, un,
tikai pateicoties kolektīvam,
varu palīdzēt citiem, kā arī
attīstīties un mācīties pati,»
savu profesionālo darbību
raksturo N.Dimante. Viņa
atklāj, ka medicīnas nozari
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Svētkos –
bezmaksas
transports
un ieeja
muzejos
Tradicionāli pirms Pilsētas svētkiem domes
deputāti šodien lemj
par to, ka jelgavnieki
27. maijā pilsētas autobusos varēs braukt
bez maksas, kā arī
par brīvu apmeklēt
pilsētas muzejus.
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izvēlējusies laikam tādēļ, ka
mamma bijusi ārste, un jau
kopš skolas laikiem arī Natālija ir sapņojusi kļūt par šīs
profesijas pārstāvi. «Kāpēc
tieši psihiatrija? Es domāju,
ka bez tās nevar iztikt nevienā nozarē,» vērtē speciāliste.
N.Dimanti priecē, ka sabiedrībā tiek pievērsta arvien lielāka
uzmanība cilvēka garīgajai
veselībai, par to runā skolās
– katrā skolā ir psihologs.
Viņa uzsver, ka arī apkārtējiem ir jāpalīdz līdzcilvēkiem
tikt galā ar pārdzīvojumiem,
problēmām. «Man ir lieliska
ģimene – bērni, mazbērni –, un
domāju, ka mana otrā stihija ir
ūdens. Esmu pateicīga pilsētai
par sakārtoto pludmali, kur
bieži dodos nopeldēties – man
ļoti patīk atrasties dabā,»
stāsta N.Dimante.
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Goda raksts: bijušajai
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas
biroja Sevišķi smagu
un sērijveida noziegumu apkarošanas
nodaļas vecākajai
inspektorei AGITAI
JIRGENAI par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un
ieguldījumu Jelgavas
iedzīvotāju drošībā

Goda raksts

Goda raksts: VSIA
«Slimnīca «Ģintermuiža»» Stacionāra nodaļas vadītājai
NATĀLIJAI DIMANTEI
par ieguldījumu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju garīgās veselības aprūpē

«Šo es uzskatu par vislielāko
novērtējumu tam, ko esmu
darījusi. Strādāt sāku jau 19
gadu vecumā, un 22 gadu
garumā šī bija mana vienīgā
darbavieta. Protams, esmu
saņēmusi arī citus apbalvojumus, bet šis ir lielākais no
tiem,» stāsta A.Jirgena. Viņa
neslēpj, ka darbs Kriminālpolicijā nav bijis morāli viegls.
«Katra diena bija kā izaicinājums – tu ej uz darbu un nezini, kas būs noticis un ar kādu
lietu būs jāstrādā. Savukārt
lielāko gandarījumu, protams,
ir sniegusi noziegumu atklā- infrastruktūra, kas arī mani Savukārt ziemas vakaros daršana. «Šobrīd mani priecē un mudinājusi pievērsties spor- ba slodzi palīdz novērst dažādi
iedvesmo sakārtotā Jelgavas tiskām aktivitātēm pilsētā. rokdarbi,» atklāj A.Jirgena.

Goda raksts
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Saskaņā ar lēmumprojektu
SIA «Jelgavas autobusu parks»
27. maijā sniegs bezmaksas
sabiedriskā transporta pakalpojumus visos Jelgavas
pilsētas maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutos. Izdevumi
tiks segti no Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžeta.
Tāpat 27. maijā jelgavniekiem un pilsētas viesiem paredzēts nodrošināt iespēju bez
maksas apmeklēt pilsētas muzejus un ekspozīcijas – Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju (darba laiks
no pulksten 11 līdz 18), Ādolfa
Alunāna memoriālo muzeju
(darba laiks no pulksten 10
līdz 17) un Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torni
(ekspozīcijas būs apskatāmas
no pulksten 10 līdz 18, bet
skatu laukumu varēs apmeklēt
no pulksten 10 līdz 22).

Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Dabas aizsardzības plānā 2007.-2017.gadam plānotās infrastruktūra
infrastruktūras
attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” plānoto infr
www.jelgavas
vestnesis.lv
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Ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Foto: no dabasdati.lv

4. pielikums
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Ieejas vārti būs aprīattīstība tūrisma un veselības aktivitāšu Tāpat tās būs ierakAvots: Jelgavas pilsētas pašvaldības
veicināšanai Jelgavā».
tas zemē. Attīstības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde koti ar automātisku
aizvēršanās sistēun pilsētplānošanas
Būs skatu tornis
pārvaldes speciāliste skaidro, ka visi mu, jo reizēm apmeklētāji piemirst tos aizViens no vērtīgākajiem uzlabojumiem elementi Pils salā tiks veidoti saskaņā ar vērt un savvaļas zirgi pamanās izkļūt no
būs skatu tornis, ko plānots būvēt salas Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto teritorijas. Tiesa, pēdējos gados tas notiek
dienvidu daļā. Līdzīgi skatu torņi jau ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienoto retāk – šogad bijis viens gadījums, kad par
uzcelti Kolkā, Liepājā un Ķemeros. Tas stilu, un tie būs izgatavoti no koka. Tāpat zirgu klaiņošanu ziņots Jelgavas pilsētas
būs aptuveni 20 metrus jeb sešus stāvus nožogots būs skatu tornis un piknika Pašvaldības policijai. Zirgu uzraugs Einārs
augsts koka tornis, kurā līdz augšējam vieta, lai tur neiekļūtu zirgi. Lielupes Nordmanis skaidro, ka pirmajā laikā, kad
skatu laukumam vedīs koka kāpnes. Kā- pusē skatu torni no plūdu riska sargās zirgi sāka apdzīvot Pils salu, tas notika biepēji varēs atpūsties kāpņu starplaukumos. gabioni – līdzīgi tiem, kādi atrodas Pasta žāk, bet tagad viņi jau ir izveidojuši stabilu
Torņa pamatnes izmēri būs aptuveni 4,9 salas tālākajā galā.
kopienu, kas sastāv no atsevišķiem bariem
x 4,9 metri, un tas visā augstumā būs
Jāpiebilst, ka apmeklētāju ērtībām pie un harēmiem. Viņi Pils salā jūtas drošībā,
vienādā platumā. «Tā kā Pils salā pastāv ieejas Pils salā pēc projekta noslēgšanās tādēļ zirgiem nav vajadzības klīst riņķī.
plūdu risks, tornis tiks būvēts uz paaugs tiks izvietotas arī konteinertipa labierīcī- «Protams, laiku pa laikam jau kāds izkļūst

cija būvdarbiem, un, kad tā būs izstrādāta,
tiks izsludināts zaļais publiskais darbu
iepirkums. Pils salas labiekārtošanas
darbiem paredzēti četri mēneši. Projekta
kopējās izmaksas plānotas 161 324,12
eiro apmērā.
Jāpiebilst, ka pašvaldībai ir iecere par
turpmāku Pils salas attīstīšanu, sakārtojot Pilssalas ielu un tiltu pār kanālu,
izbūvējot stāvlaukumu un stacionārās
labierīcības, kā arī pilnveidojot Lielupes
ūdens transporta un ūdens tūrisma bāzi.
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte norāda, ka šo ieceri plānots realizēt, piesaistot ES fondu
finansējumu, un tās īstenošana varētu
tikt uzsākta jau nākamgad.

«Pils sala ir aizsargājama dabas teritorija,
un tādām vietām milzīgi uzlabojumi
nav nepieciešami. Pozitīvi ir tas, ka tiks
atjaunots nožogojums gan pie ieejas
Pils salā, gan pirms lieguma teritorijas,
ko vajadzības gadījumā varēs pārvietot.
Savvaļas zirgi salā dzīvo tādēļ, lai noganītu
zāli. Savukārt lai uzlabotu noganīšanas
rezultātus, ir jāierobežo teritorijas, kurās
zirgi uzturas. Un to var īstenot, noslēdzot
piekļuvi upei. Tāpat, manuprāt, cilvēkiem
nav jāstaigā pa visu salas platību, tāpēc
ideja par skatu torni un taku līdz tam nav
slikta. Ja kādam tomēr šķiet, ka zirgi ir
bīstami, un ir bail ienākt teritorijā, vienmēr
var sazināties ar mani, un es izvadāšu pa
salu. Šobrīd Pils salā dzīvo 70–72 zirgi, no
kuriem desmit ir kumeļi.»

Foto: Einārs Nordmanis
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LLU SELL spēlēs izcīna
septiņas bronzas medaļas

LLU komanda piedalījās 33. Baltijas
jūras valstu studentu sporta spēlēs.
Šogad mūsu studentiem izdevās
izcīnīt septiņas bronzas godalgas –
peldēšanā divas bronzas medaļas (50
un 100 metru brīvajā stilā) izcīnīja
Gundega Jankovska, bet Iļja Boicovs
tāda paša kaluma godalgu ieguva
100 metru tauriņstila peldēšana.
3. vietu orientēšanās sacensībās 4,9
kilometru distancē izcīnīja Ieva Ivbule.
Dāvis Grīns ierindojās 3. vietā spēka
trīscīņā, savukārt Rolands Dreimanis
ieguva bronzas medaļu brīvajā cīņā
svara kategorijā līdz 74 kilogramiem.
Arī LLU sieviešu futbola izlase izcīnīja
tāda paša kaluma godalgas.

«Jelgava» izbraukumā
piedzīvo zaudējumu

21. maijā Liepājā «Daugavas» stadionā
tika aizvadīta «SynotTip» Latvijas futbola
Virslīgas 9. kārtas spēle, kurā FK «Jelgava»
ar rezultātu 0:3 (0:1) piedzīvoja zaudējumu
pret vietējo FK «Liepāja/Mogo» vienību.
Visas spēles laikā jelgavnieki tā īsti nespēja
apdraudēt Pāvela Doroševa sargātos vārtus, bet mājinieku labā ar gūtiem vārtiem
izcēlās Andris Raivis Jurkovskis, Kristaps
Grebis un Artūrs Karašausks. Pēc piedzīvotā zaudējuma mūsu futbolisti Virslīgas
turnīra tabulā ar deviņās spēlēs izcīnītiem
15 punktiem dala trešo/ceturto vietu. Līderi
joprojām ir Jūrmalas «Spartaks» futbolisti –
iegūti 20 punkti. Nākamā spēle «Jelgavai»
ir gaidāma 27. maijā ZOC pret FK «Ventspils», mača sākums – pulksten 16.

SPORTS
Pludmales volejbola
čempionāts notiks
trīs posmos

28. maijā pulksten 12 Pasta salas pludmales volejbola laukumos notiks pirmais
no trim plānotajiem Jelgavas pilsētas
atklātā pludmales volejbola čempionāta
posmiem. Katru komandu veidos divi
spēlētāji. Entuziasti Pasta salā aicināti
ierasties ātrāk – no pulksten 10 līdz
11.30, kur tiks organizēti bezmaksas treniņi. Turnīram jāpiesakās līdz sacensību
nedēļas piektdienas vakara pulksten 22,
pieteikumu sūtot pa e-pastu vkbiolars@
gmail.com. Dalības maksa, iepriekš
piesakoties, ir 10 eiro, bet sacensību
dienā – 14 eiro. Tas nozīmē, ka pirmajam
čempionāta posmam var pieteikties līdz
26. maija pulksten 22.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Futbolistēm dāvina ekipējumu

Sieviešu futbola klubs
«Iecava/Jelgava» ir viens
no sešiem laimīgajiem
klubiem, kas saņēma
Starptautiskās Futbola
federāciju asociācijas
sieviešu futbola atbalsta programmas dāvinājumu – sporta preču ražotāja «Adidas»
ekipējuma komplektu, kurā ietilpst treniņu
formas, futbola bumbas, futbola apavi,
kājsargi, vārtsargu cimdi un treniņu vestes.
FK «Iecava/Jelgava» šogad piedalās Latvijas
sieviešu futbola 1. līgas čempionātā. Līdz
šim aizvadītajās trīs spēlēs Jevgēnija Gedertsona un Aivara Ķera trenētās dāmas
izcīnījušas vienu uzvaru un piedzīvojušas
divus zaudējumus.

Jelgavnieki uzvar projekta
«Sporto visa klase» finālsacensībās
 Ģirts Pommers

«Liels prieks par to, ka uzvarējām, jo sākumā mums
nemaz tik labi negāja. Prieks,
ka mēs spējām saņemties
un pierādījām to, ka esam
labākie,» tā pēc uzvaras izcīnīšanas projekta «Sporto
visa klase» 3. sezonas finālsacensībās 5. klašu grupā saka
Jelgavas 4. vidusskolas 5.c
klases audzinātāja un sporta
skolotāja Nataļja Gorškova.
Tikmēr jau zināms, ka no nākamās sezonas šajā sportis
kajā projektā iesaistīsies vēl
trīs Jelgavas skolu klases.
Projekta 3. sezonas finālsacensības
19. maijā notika Zemgales Olimpiskajā
centrā, kur mūsu pilsētas godu pārstāvēja Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klase ar
skolotāju N.Gorškovu. Šajā klašu grupā
finālsacensībās piedalījās vēl piecas
Latvijas skolu komandas: Rīgas Hanzas
vidusskolas 5.a klase, Liepājas 8. vidusskolas 5.a klase, Ventspils 4. vidusskolas
5.b klase, Daugavpils 3. vidusskolas 5.b
klase un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 5.d klase.
Sacensību dalībniekiem bija jāveic
ne vien vairākas stafetes un jāatbild
uz zināšanu konkursa jautājumiem,
bet arī žūrijas locekļiem jārāda iepriekš
sagatavots priekšnesums «Tikai mēs
tā protam». Atsevišķas aktivitātes tika
organizētas arī klašu audzinātājiem.
Jāuzsver, ka pirms finālsacensībām
tieši jelgavnieki bija kopvērtējuma
līderi – pēc vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaudījumiem, stafetēm,
labajiem darbiem un abos semestros
gūtajiem mācību rezultātiem Jelgavas
4. vidusskolas 5.c klase bija ieguvusi
54 punktus, kas ir par 7 punktiem
vairāk nekā Rīgas Hanzas vidusskolas

«Šoreiz sacensības notiks
divas dienas, kas ir pašu
makšķernieku ideja. Pēc
pirmās dienas norises dalībnieki varēs nobaudīt zivju
zupu un draudzīgi papļāpāt,
savukārt jau nākamajā rītā
pasākums turpināsies,» tā
par tradicionālajām sacensībām «Lielupes zandarts
2017» stāsta Jelgavas Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis.
Sacensību dalībnieku pulcēšanās
notiks 3. jūnijā pulksten 15 Jelgavas
novada Valgundes pagasta Vītoliņos
(vienu kilometru no Iecavas ietekas pa
straumi uz leju labajā krastā). Makšķerēšanas sacensības sāksies pulksten 17
un turpināsies līdz pulksten 21, savu-

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

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu

automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM)
ar un bez pieredzes.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877
vai sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

SIA «Telemarket» (reģ.Nr.4003352952)
ir lielākais un veiksmīgākais telemārketinga uzņēmums Latvijā
ar vairāk nekā 19 gadu darba pieredzi aktīvajā pārdošanā.
Aicinām savai komandai pievienoties
operatorus(-es)
izejošo zvanu veikšanai.

Ja esi pārliecinošs pārdevējs ar teicamām latviešu un krievu
valodas zināšanām un pozitīvu attieksmi pret dzīvi, nāc un
pievienojies mūsu komandai, veidosim lielisku kolektīvu kopā!
Galvenie darba pienākumi:
• izejošo zvanu veikšana;
• klientu konsultēšana;
• līgumu slēgšana;
• pieteikumu apstrāde.
Mēs piedāvājam:
• apmācības;
• mūsdienīgus darba apstākļus pašā pilsētas centrā;
• atalgojumu, kas atkarīgs no darba rezultātiem;
• sociālās garantijas;
• darbs piemērots dažāda vecuma auditorijai, kam
patīk komunicēt ar cilvēkiem.

Projekta «Sporto visa
klase» 3. sezonas finālsacensībās 5. klašu
grupā uzvaru izcīnīja
Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klase.
5.a klasei, kura ierindojās 2. vietā. Lai
arī sacensību sākums jelgavniekiem
neizdevās, kā iecerēts, jo pirmajā stafetē
nācās samierināties ar 3. vietu, tomēr
turpinājumā mājiniekiem veicās krietni
labāk un izdevās izcīnīt uzvaru.
«Uzvarēt mums bija svarīgi, jo mēs
pārbaudījumos sevi apliecinājām kā
gudrākā klase. Šīm sacensībām mēs cītīgi gatavojāmies, tāpēc esmu ļoti priecīgs
par to, kā tās noslēdzās,» savu prieku
par uzvaru pauž skolnieks Deivids Lucs.
Būtiski ir minēt faktu, ka jelgavnieki
pirmajā projekta gadā šajās sacensībās
izcīnīja 4. vietu.
Jāatgādina, ka projekta «Sporto visa
klase» trīs sezonās līdz šim iesaistījušās
130 klases no visas Latvijas, kuru vidū ir
arī septiņas Jelgavas skolu klases: Jelgavas 6. vidusskolas 3.b klase, Jelgavas 2.
pamatskolas 3.a klase, Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klase, Jelgavas 4. sākumskolas

Zvaniet pa tālruni 26526283 vai sūtiet
CV pa e-pastu evita.badune@telemarketing.lv.

Foto: Austris Auziņš
4.c klase, Jelgavas 4. vidusskolas 4.c
klase, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
4.m2 klase, kā arī viena no šī projekta
pilotklasēm – Jelgavas 4. vidusskolas
5.c klase.
Jau zināms, ka nākamajā sezonā projektā piedalīsies vēl trīs mūsu pilsētas
skolu klases: Jelgavas 3. sākumskolas
3.a klase, Jelgavas 4. sākumskolas 3.a
klase un Jelgavas 4. vidusskolas 3.c
klase, kas īpašā izlozē laimēja projekta
ekipējumu. Jelgavnieki no trim iespējamajiem ekipējuma veidiem ieguva
minimālo komplektu, kas bērniem nodrošinās T kreklus un šortus, bet pedagogiem T kreklus, bikses un apavus. Tos
jelgavnieki saņems rudenī – 20. oktobrī.
«Galveno iniciatīvu, lai iesaistītos projektā «Sporto visa klase», izrādīja pašas
skolas. Mēs vēlētos, lai tajā piedalās visu
Jelgavas skolu klases, un mēs lēnām
virzāmies uz šo mērķi. Lai veiksmīgi

varētu realizēt šo projektu, skolām ir
jānodrošina atbilstoši apstākļi, tāpat
arī jāspēj īstenot visas trīs fakultatīvās
nodarbības,» par projekta realizēšanu
Jelgavā stāsta Jelgavas Sporta servisa
centra direktora vietniece Maija Actiņa.
Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotais projekts «Sporto visa klase» tā
dalībniekiem ir bezmaksas, un tas paredz iesaistīto skolu 3., 4., 5. un 6. klašu
skolēniem katru nedēļu nodrošināt trīs
papildu fakultatīvās sporta nodarbības
– stājas uzlabošana un vispārējā fiziskā
sagatavotība, futbola iemaņu apguve,
peldēšana vai sporta nodarbība svaigā
gaisā, kas notiek saskaņā ar Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādāto metodiku.
Kopējais projektā «Sporto visa
klase» iesaistīto dalībnieku skaits
2017./2018. mācību gadā sasniegs gandrīz 6000 skolēnu no visas Latvijas.

Lielupes zandartu ķers divas dienas
 Ģirts Pommers
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kārt 4. jūnijā tās atsāksies pulksten 5
un turpināsies līdz pulksten 11.
Sacensībās varēs piedalīties divās
grupās – makšķernieku komandās (laivā divi cilvēki) vai individuāli. Dalības
maksa katram dalībniekam ir 10 eiro,
nepilngadīgām personām, pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem – bez
maksas.
Saskaņā ar sacensību nolikumu
laivā obligāti jāatrodas vismaz vienam
pilngadīgam dalībniekam. Dalībnieki
netiek klasificēti pēc vecuma un dzimuma. Sacensības ir atklātas, un tajās var
piedalīties visi interesenti, pirms tam
uzrādot derīgu makšķerēšanas atļauju.
Uzvarētājs un uzvarētāju komanda
tiks noteikti pēc punktu summas, kas
tiks aprēķināta, pamatojoties uz sacensību nolikumā noteiktajiem kritērijiem.
Makšķernieks, kas būs noķēris vislielā- Pagājušajā gadā komandu konkurencē uzvarēja Valters Rubenis un Roko zandartu, saņems naudas balvu 200 berts Valters, kuri noķēra 2,24 un 5,3 kilogramus smagas līdakas. Viņi arī
saņēma balvu par sacensībās noķerto lielāko zivi.
Foto: no JV arhīva
eiro apmērā.

Piedāvā darbu
SIA «ĢEOMETRS» (reģ.Nr.43603011317)
piedāvā darbu mērnieka palīgam(-ei).
Vēlamas zināšanas mērniecībā.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
T.29411178,
e-pasts: geometrs@geometrs.lv.
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā atslēdzniekus(-ces) (vēlama
pieredze). Darba vieta: Rubeņu ceļš 58,
«Raubēni», Ozolnieku novads, LV-3002.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Atslēdznieks» lūdzam sūtīt pa e-pastu
darbs@dinex.lv. Tālrunis informācijai:
63020200, 26849467.
SIA «DOJUS Latvija» (reģ.Nr.40103315280)
aicina darbā lauksaimniecības tehnikas
servisa mehāniķi ar pieredzi.
Darba vieta: Zemgales reģions.
Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu
info@dojuslatvija.lv.
T.27861535, 25494838.
SIA «Kniga lv» (reģ.Nr.40103225061)
aicina darbā aktīvus(-as), lasošus(-as),
komunikablus(-as) pārdevējus(-as) konsultantus(-es) grāmatu veikalā Jelgavā.
CV sūtīt pa e-pastu polaris@kniga.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē celtniecības
vai saimniecības darbu. T.29870655.
Virpotājs metinātājs. T.29957066.
Sieviete meklē aukles darbu. T.28236557.
Vīrietis meklē darbu dārzā un saimniecībā. Varu aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze. Varu dzīvot uz vietas. T.24850341.
Atbildīgs un prasmīgs students
meklē īstermiņa darbu vasarnīcā.
T.29726383.

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS ORLOVS (1952. g.)
GEORGIJS MAĻINOVSKIS (1936. g.)
NIKOLAJS JANUŠEVS (1957. g.)
JEFROSINIJA SVIRLOVSKA (1950. g.)
INNA KOVŠA (1949. g.)
PROTASIJS KOLOSOVS (1933. g.)
SONIA VOVCĒNKO (1940. g.).
Izvadīšana 25.05. plkst.13 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. maijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2439.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 183.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Lansarotē. Vācijas romantiska drāma. 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Rotas iela un «Austrālija» Jūrmalā.*
13.55 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 182.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2439.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. Fināls.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis. LTV dokumentāla filma.
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 38.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 754.sērija.
12.00 LBL 5.finālspēle.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Priekšvēlēšanu diskusija. Rīga (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 755.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. LBL 6.finālspēle.
21.40 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 12.sērija.
22.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 7. un 8.sērija.
0.00 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 2.sērija.
1.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 61.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 138. un 139.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 71.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 82.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Dienesta romāns. Mūsdienas. Komēdija (ar subt.).
0.10 Amerikāņi 4. Seriāls. 1.sērija.
1.10 Dzīvīte.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 7.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 24.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.10 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.30 Kurjers 3. Spraiga sižeta filma. 2008.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Māmiņu klubs.
11.35 Gatavo 3.
12.10 Lielā sprādziena teorija. ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
13.15 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.45 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. Realitātes šovs. 2.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 5.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 6.sērija.
22.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.05 Nekā personīga.
1.05 Sveika, Rīga!
1.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.30 Kobra 15. Seriāls. 5.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 6.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 30. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Rotas iela un «Austrālija» Jūrmalā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2440.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 184.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*

13.50  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 183.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2440.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Arstarulsmirus.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Dārgā anoreksija. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Karš un miers. Daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 39.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 755.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 LBL 6.finālspēle.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 159.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 756.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 5.sērija.
20.05  Eksotiskie dārzi. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 160.sērija.
21.55 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
23.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 1.sērija.
0.40  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
1.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 62.sērija.
11.45 Viens par daudz. Vācijas komēdija. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 72.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 22.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 83.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Sapņu ceļojums. Kanāda. Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.10 JAUNA SEZONA. Šķiršanās padomi draudzenēm 2.
ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 82. un 83.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 1. un 2.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Pērtiķēna Eda piedzīvojumi. ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 2.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.15 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.45 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2.
ASV realitātes šovs. 3.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 6.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 24.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.25 Kobra 15. Seriāls. 6.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 7.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 31. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2441.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 185.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 184.sērija.
16.30 Latvija man. Dokumentāla filma.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2441.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Puika. Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas.
Priekšvēlēšanu diskusija. Jūrmala.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Indijas vasaras. Seriāls. 9. un 10.(noslēguma) sērija.
1.30  Dārgā anoreksija. Dokumentāla filma (ar subt.).

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 40.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 756.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 160.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 757.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.05 TIEŠRAIDE. LBL 7.finālspēle.
22.15 Ar sapni mugursomā.*
22.45  Ekstrēmie kadri 2. Mežonīgo Rietumu spoki. Dok.seriāls.
23.15  Ekstrēmie kadri 2. Saldā maģija. Dokumentāls seriāls.
23.45  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 5.sērija.
0.15 Personība. 100 g kultūras.*
1.15 Aculiecinieks.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 58.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 63.sērija.
11.45 Sapņu ceļojums. Kanāda. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 73.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 23.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 84.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Novembra cilvēks.
ASV, Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.35 Dzīvīte.
0.55 Košākai dzīvei 4.
1.20 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 84.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 9.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Labs puika! ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2003.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 24.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.15 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.45 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 7.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
22.05 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
0.30 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 15.sērija.
1.25 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.10 Kobra 15. Seriāls. 7.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 8.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 1. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2442.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 186.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.35 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
15.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 185.sērija.
16.30 Pašvaldību vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2442.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Daugavieši.*
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Būt latvietim. Īrija.
22.00  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.05 Pašvaldību vēlēšanas. Priekšvēlēšanu diskusija.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 4.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.)*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 41.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 757.sērija.
11.55  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 161.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 758.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 TIEŠRAIDE. Punkti uz i. Priekšvēlēšanu diskusija.
Daugavpils (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 162.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.25 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 59.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 64.sērija.
11.45 Valsts mēroga mīlas dēka. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 74.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 24.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 85.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 12.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 21.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 85.sērija.
2.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 10.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 5. un 6.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Džūdijas Mūdijas aizraujošā vasara. Ģimenes komēdija. 2011.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 8. un 9.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.15 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.45 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.10 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 8.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
21.00 Zaļais lukturis. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.10 Cita Zeme. ASV fantastikas drāma. 2011.g.
1.05 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
1.55 Kobra 15. Seriāls. 8.sērija.
2.55 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 9.sērija.
3.30 TV3 ziņas.
4.00 Bez tabu.

Piektdiena, 2. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 5.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 187.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 12.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Resgalības; Resgalības 2; Resgalības 3. Animācijas filmas.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 TV PIRMIZRĀDE. Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 186.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Aculiecinieks.*
19.25 Dzintara puse.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Pašvaldību vēlēšanas. Priekšvēlēšanu diskusija. Rīga.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.05  Alpu dakteris 8. Seriāls. 12.sērija.
1.55 Indijas vasaras. Seriāls. 9. un 10.(noslēguma) sērija.
4.00 Aizliegtais paņēmiens.*
4.50 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.15 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
9.25  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Jaunie ārsti. Seriāls. 42.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 758.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*

14.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 162.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Apokalipse: Otrais pasaules karš.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 6.sērija.
21.15  Tās tik ir operas! Peleass un Melizande. Dok.filmu cikls.
22.10  Izdzīvo tikai mīlētāji. Drāma (ar subt.). 2013.g.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.15  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
2.10 Anekdošu šovs 3.*
3.00  Ekstrēmie kadri 2. Mežonīgo Rietumu spoki. Dok.seriāls.
3.30  Ekstrēmie kadri 2. Saldā maģija. Dokumentāls seriāls.
3.55 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 60.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 65.sērija.
11.45 Dora Helta. Nešķiramie. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 75.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 86.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 12.sērija.
21.50 Pie bagātās kundzes. Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1969.g.
23.50 Karstgalvji. ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.25 Dzīvīte.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 86.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 11.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 7. un 8.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Cita Zeme. ASV fantastikas drāma. 2011.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.15 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.50 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.20 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 8.–10.sērija.
15.55 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
16.55 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 9.sērija.
17.30 Kobra 15. Seriāls. 9.sērija.
18.30 Divarpus vīru 8. Komēdijseriāls. 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
21.00 Džonijs Anglis atgriežas. Komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.00 Sekss un lielpilsēta. ASV komēdija. 2008.g.
1.50 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.20 Kobra 15. Seriāls. 9.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 10.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 3. jūnijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
7.20 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.48 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
7.55 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
9.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
9.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
10.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
10.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
11.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
11.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
12.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
12.30 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
13.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
13.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
14.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
14.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
15.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
15.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
16.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
16.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
17.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
17.10 Pašvaldību vēlēšanas 2017. Tautas «Panorāmas» apskats.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
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 TIEŠRAIDE. Izvēlies nākotni! Pašvaldību vēlēšanas. Vēlēšanu nakts.
1.10  Izdzīvo tikai mīlētāji. Drāma (ar subt.). 2013.g.
3.20 Raimonds Pauls. «Dueti» – Veronika Plotņikova un Marts
Kristiāns Kalniņš.*
5.00 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.10 Kūku kari.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.15  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.30 Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
12.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
13.30 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs
14.30 Aculiecinieks.*
14.45  Apokalipse: Otrais pasaules karš. Dok.filma (ar subt.). 6.sērija.
15.55 Būt latvietim. Īrija.*
16.35 Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
16.50 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Baltkrievija.
19.00 Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
19.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.25  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols. Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.15 Ar sapni mugursomā.
21.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
22.00 Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
0.05 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 3.sērija.
2.00 Anekdošu šovs 3.*
2.50 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 37.–40.sērija.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.10 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.30 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
6.10 800 vārdi 2. Seriāls. 13. un 14.sērija.
8.00 900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 Mežs – Latvijas nākotne. Animācijas filma.
10.05 Attīstības kods 3.
10.35 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 12.sērija.
11.20 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 21.–23.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 23.sērijas turpinājums.
15.30 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 24. un 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 15. un 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.55 «Degpunktā» sestdienā.
21.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 140.sērija.
22.30 TIEŠRAIDE. Vēlēšanu nakts.
2.00 Valsts mēroga mīlas dēka. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
3.25 Viens par daudz. Vācijas komēdija. 2014.g.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 12.sērija.
5.40 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.10 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 1. un 2.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!

Aicinām bērnus mācīties
Jelgavas Mūzikas vidusskolā
profesionālās ievirzes izglītības programmās
2017./2018. mācību gadā.
UZŅEMAM JAUNUS AUDZĒKŅUS:
vecumā no 6 līdz 7 gadiem šādās profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle,
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle,
vecumā no 6 līdz 13 gadiem šādās profesionālās
ievirzes programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle,
• Stīgu instrumentu spēle – čella spēle, kokles spēle,
ģitāras spēle,
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons,
klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, trombons,
• Sitaminstrumentu spēle,
• Kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – no 8. 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.
Prasības uzņemšanā: jānodzied viena dziesma,
muzikālo dotību pārbaude.
Uzņemšana – no plkst.16 līdz 18:
• 1. jūnijā – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle
• 2. jūnijā – akordeona, ģitāras, kokles spēle, pūšam
instrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija,
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.
Sākot no 10. maija, katru trešdienu
laikā no plkst. 16 līdz 18 ir iespējamas individuālas
konsultācijas (bez iepriekšēja pieraksta).

Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu preču marķēšanas
operatoram(-ei).

Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas
(sarunvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā.

Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba maršrutā
Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine.
Papildu informācija – pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
Lūgums zvanīt darba dienās no plkst. 9 līdz 17.

TV PROGRAMMA

10.35 Autoziņas.
11.10 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
12.15 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
14.45 Zaļais lukturis. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2011.g.
16.55 Džonijs Anglis atgriežas. Komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.45 Supersuns Bulta. ASV animācijas filma. 2008.g.
21.45 TIEŠRAIDE. TV3 ziņu speciālizlaidums.
22.30 Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.50 Vēl viena iespēja. ASV sporta drāma. 2011.g.
2.40 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
3.10 Iespējams tikai Krievijā 3.
4.15 TV3 ziņas.

Svētdiena, 4. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Pašvaldību vēlēšanu ziņu speciālizlaidums.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 13.sērija.
11:00 TV PIRMIZRĀDE. Noslēpumu pilsētas.
Dokumentālo filmu cikls. 1. sērija. (ar subtitriem)
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Komponists Ēriks Ešenvalds.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Dzintara puse.*
15.45 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Jānis Erenštreits.
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.35 TIEŠRAIDE. Diskusija par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem.
20.00 Province.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Pie bagātās kundzes. Rīgas kinostudijas satīriska drāma.
1969.g. Atjaunotā versija (ar subt.).
23.00 Būt latvietim. Īrija.*
23.45 Latvijas valsts simtgades svētku koncerts, veltīts LR
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai un
Latgales kongresa simtgadei.*
1.20 Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss. Fināls.*
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Ar sapni mugursomā.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00  Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums. (krievu val.).
11.30 «Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts.*
13.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.00  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
14.55 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 37.–40.sērija.
16.40  Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols.
Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.35  Tās tik ir operas! Peleass un Melizande. Dok.filmu cikls.
18.30 Izgudrotāji.*
19.00 Pašvaldību vēlēšanas. Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
19.30 SOKO Štutgarte. Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.15 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2.sērija.
23.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.55 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
0.55 Inese pirmā! Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
1.25 Sporta studija.*
2.10 Anekdošu šovs 3.*
3.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Bernards 2.
5.10 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.50 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.55 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 78.sērija.
8.00 900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums.
10.00 JAUNUMS. «Dzīvīte» brīvdienā.
10.30 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas komēdija. 5.–8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas komēdija.
8.sērijas turpinājums.
15.15 Nesauciet mani par vectētiņu. Vācijas komēdija. 2015.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņu un «Top 10» apvienotais vēlēšanu speciālizlaidums.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 141. un 142.sērija.
23.15 Haizivju mednieks. ASV spraiga sižeta trilleris. 2015.g.
1.00 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.50 Dora Helta. Nešķiramie. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
3.20 900 sekundes. Vēlēšanu speciālizlaidums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 13.sērija.
5.40 Īstie veči. Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.10 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.30 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
9.00 Māmiņu klubs.
9.45 TIEŠRAIDE. TV3 ziņu speciālizlaidums.
10.00 Superbingo.
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11.05 Mežs – Latvijas nākotne. Animācijas filma.
11.10 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 6.sērija.
12.10 Pieci draugi. Vācijas ģimenes filma. 2012.g.
14.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.45 Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens. Fantāzijas filma.
17.00 Supersuns Bulta. ASV animācijas filma. 2008.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Kurjers. Pilna jauda. Spraiga sižeta trilleris. 2015.g.
22.00 Neciešamie bosi. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2011.g.
24.00 Mārgareta. ASV drāma. 2011.g.
2.50 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 11.sērija.
3.15 Iespējams tikai Krievijā 3.
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Iedibina Ģederta Eliasa balvu
 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas pašvaldība
iedibinājusi Ģederta Eliasa
balvu par lauku tēmu Latvijas
glezniecībā un pirmo reizi izsludina konkursu par labāko
lauku tēmai veltīto mākslas
darbu. Mākslinieki glezniecības darbus varēs iesniegt no
1. līdz 16. jūnijam.
«Ģedertu Eliasu uzskata par lauku
tēmas popularizētāju Latvijas glezniecībā,
turklāt šogad svinēsim arī viņa 130 gadu
jubileju. Jāatgādina, ka mākslinieks ļoti
daudz ir gleznojis laukus dažādos gadalaikos, turklāt visa šī darbu kolekcija
atrodas Jelgavā. Ar šīs balvas nodibināšanu godinām Ģederta Eliasa veikumu
un aicinām pievērsties šai tēmai arī citus
māksliniekus,» stāsta Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere.
Konkursā aicināti piedalīties profesionāli mākslinieki, mākslas augstskolu studenti un mākslas vidusskolu absolventi.
Galvenais konkursa nosacījums ir gleznot
par lauku tēmu jebkurā glezniecības
žanrā. M.Kaupere informē, ka uzrunāti
tiek arī tie latviešu mākslinieki, kas
dzīvo ārzemēs, bet vasaras sākumā
plāno viesoties dzimtenē. Lai piedalītos

konkursā, interesentiem klātienē muzejā
vai elektroniski jāiesniedz CV, kontaktinformācija un izglītības dokumenta kopija.
Jāņem vērā, ka konkursa darbs jānodod
muzejā līdz 16. jūnijam, taču papildus
elektroniski jāiesūta arī darba digitālā
fotogrāfija. Jāpiebilst, ka konkursants
nedrīkst iesniegt vairāk par diviem
darbiem, turklāt pretendentam ir jābūt
darba autoram. E-pasts darbu iesūtīšanai: muzejs@muzejs.jelgava.lv.
Ģederta Eliasa balvas ieguvējs saņems
medaļu un naudas balvu 3000 eiro apmērā. No žūrijas izvēlētajiem darbiem tiks
veidota gleznu izstāde un katalogs, ko
saņems katrs konkursants, kura darbs
būs eksponēts izstādē. Uzvarētāja vārds
tiks paziņots izstādes atklāšanā Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā 5. septembrī.
Darbus žūrijas komisijā vērtēs pašvaldības darbinieki, pārstāvji no Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, Jelgavas Mākslinieku biedrības,
Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Žūrijas
komisija lēmumus pieņems atklātā
balsojumā ar balsu vairākumu.
Jāpiebilst, ka konkurss notiks reizi
trijos gados.
Papildu informāciju par konkursu var
saņemt pa tālruni 63023383, 29208389
vai e-pastu muzejs@muzejs.jelgava.lv.

Pasākumi pilsētā
25. maijā – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
No 26. līdz 29. maijam – 1. Starptautiskais universitāšu teātru festivāls
«Divi maija vakari». Piedalās – Latvijas universitātes (LLU, RTU, LU), Tartu
Universitāte, Viļņas Universitāte, Batumi Š.Rustavelli universitāte. Izrāžu
plānojums būs pieejams «Facebook» lapā «Divi maija vakari». Ieeja – par
ziedojumiem (Jelgavas Studentu teātrī, J.Čakstes bulvārī 5a).
27. maijā pulksten 12 – ekskursija kājām Pilsētas svētkos «Muzikālā Jelgava». Ekskursijas laikā apmeklēsim ar mūziku saistītas vietas un uzzināsim
daudz muzikālu faktu par mūsu pilsētu. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
Dalība – bez maksas (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
28. maijā pulksten 12 – ekskursija kājām Pilsētas svētkos «Teātra ceļš».
Ekskursijas laikā uzzināsim daudz interesanta par teātri Jelgavā senāk un
šodien. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalība – bez maksas (sākums no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
28. maijā pulksten 12 – JBJC «Junda» mācību gada noslēguma pasākums
«Emocijas». Radošas aktivitātes, pārsteigumi, pulciņu darbu izstādes un
mācību gada noslēguma koncerts nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļā 1).
Ieeja – bez maksas.
28. maijā pulksten 14 – J.Ivaškēviča lugas «Vasara Noānā» iestudējuma
videoieraksta demonstrācija. Piedalīsies izrādes režisors – M.Kublinskis,
aktrises – B.Indriksone un M.Zemdega, pasākumu vadīs teātra zinātniece R.
Melnace. Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
28. maijā pulksten 16 – 12. Jelgavas velobrauciens. Tēma – «Dabas draugi». Starts skvērā aiz kultūras nama. Dalība – bez maksas.
1. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu pasniegšana. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
1. jūnijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie», stāsti par
pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
2. jūnijā un 3. jūnijā pulksten 22 – deju studijas «Benefice» vasaras koncerts «Tutepatās, Estepatās». Mākslinieciskā vadītāja – A.Andersone. Biļetes
iepriekšpārdošanā DC «Cukurfabrika» un koncerta dienā Pasta salā. Biļešu
cena – 3 € (Pasta salā).
3. jūnijā pulksten 13 – senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētku
«Mītavas tilti – 2017» koncerts «Līdz’ man dziesmu vācelīte» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
4. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra bērnu un pusaudžu studijas
izrāde «Bērnības melodijas» (atmiņu stāsti). Režisors – R.Svjatskis. Biļešu
cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).

Izstādes
Līdz 26. maijam – mākslinieka Raimonda Līcīša darbu izstāde. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas Mākslas skolā).
No 1. jūnija – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 4. jūnijam – izstāde «Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu
teātrī un Elzai Radziņai 100» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 4. jūnijam – izstāde «Jelgavas profesionālais teātris 1924–1953»,
veltīta Jelgavas profesionālā teātra aktieriem, režisoriem, scenogrāfam
A.Spertālam (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 6. jūnijam – Mudītes Martinovas gleznu izstāde «Krāsu prieks» (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 138 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas karogu publicēti 18. maija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas
karogi. Pareizi atbildēja 89 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Sarmīte Jakovļeva, Inga Kundziņa,
Anita Biezbārde, Inta Grudule, Viktors Veselovs, Dzintars Siliņš, Evija Torne, Indulis Siliņš.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Baznīcu naktī varēs iepazīt
trīs Jelgavas dievnamus

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Ievadot jūnija pirmo nedēļas nogali, piektdien, 2.
jūnijā, savas durvis vērs
vairāk nekā 190 dievnami
visā Latvijā, jau ceturto reizi
piedaloties Baznīcu naktī.
Jelgavnieki varēs baudīt
dzīvo mūziku, klausīties izzinošas lekcijas, piedalīties
ekskursijās un citās kultūras
aktivitātēs trijos pilsētas
dievnamos – Jelgavas Svētā
Jāņa evaņģēliski luteriskajā
baznīcā, Jelgavas Baptistu
baznīcā un Bezvainīgās
Jaunavas Marijas katedrālē.
Baznīcu nakts Svētā Jāņa baznīcā,
Jāņa ielā 1, pulksten 19 iesāksies ar
arhitektes Aijas Ziemeļnieces lekciju
«Jelgava cauri gadsimtiem. 19.–20.
gs.». «Savā lekcijā profesore stāstīs par
Jelgavu 19.–20. gadsimtā, vēstījumu
papildinot ar tā laika fotoattēliem.
Ikkatrs, kas ir apmeklējis kaut vienu
Aijas Ziemeļnieces lekciju par Jelgavu, vēlēsies šo pilsētu citām acīm
ieraudzīt vēl un vēl,» lekciju raksturo
Svētā Jāņa baznīcas draudzes priekšniece Biruta Ribaka. Pulksten 20
interesenti aicināti apmeklēt sieviešu
vokālā ansambļa «Kamenes» koncertu

Gundegas Dūdas-Dzenes vadībā, bet
pulksten 20.40 ar garīgās mūzikas
koncertprogrammu «Ticība, Cerība,
Mīlestība» muzicēs liriskais soprāns
Olga Barišmane. Vakars noslēgsies ar
Latvijas Universitātes asociētā profesora, mācītāja Ralfa Kokina lekciju
«Kurzemes vilkaču nostāsti» pulksten
21.30. Mācītājs R.Kokins dalīsies
domās par savu grāmatu «Kurzemes
vilkaču nostāsti», atklājot, kā tā tapusi
un kas īsti ir Kurzemes vilkači. «Uz
mūsu organizētajām lekcijām nav
jāpiesakās – visi mīļi gaidīti Jāņa baznīcā, sākot jau no pulksten 18,» aicina
draudzes priekšniece.
Plaša kultūras programma Baznīcu nakts apmeklētājus sagaida arī
Jelgavas Baptistu baznīcā, Mātera
ielā 54. Vakars pulksten 19 sāksies
ar mācītāja uzrunu un draudzes
kora muzicēšanu, bet tā turpinājumā
interesenti varēs doties ekskursijā
pa dievnama telpām, uzklausot
stāstījumu par draudzes vēsturi un
aktivitātēm šobrīd. Tāpat klātesošie
varēs apskatīt kristību baseinu. Baznīcā būs aplūkojama arī draudzes
cilvēku veidoto gleznu izstāde «Dieva
stāsts Tev cauri gadu tūkstošiem»,
tiks organizētas radošas nodarbības
bērniem un jauniešiem, strādās grāmatnīcas «Amnis» grāmatu galds,
kā arī norisināsies citas aktivitātes.

«Apmeklētājiem būs iespēja gūt
ieskatu Jelgavas Baptistu draudzes
143 gadu pastāvēšanas vēsturē,
mūsdienu norisēs, kā arī uzzināt par
baptistu konfesijas pamatvērtībām,
baudīt draudzes kora un mūziķu
muzikālos priekšnesumus. Vakara
gaitā būs iespēja ieklausīties Dieva
Vārdā, saņemt aizlūgšanas un gūt
atbildes uz daudziem jautājumiem,»
stāsta Jelgavas Baptistu draudzes
Baznīcu nakts koordinatore Linda
Langenfelde. Pulksten 21 draudzes
kora izpildījumā skanēs Lūcijas Garūtas lūgsna «Mūsu Tēvs debesīs», bet
vakara noslēgumā klātesošie varēs
izbaudīt instrumentālo mūziku un
ieklausīties Bībeles lasījumos.
Savukārt Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrālē, Katoļu ielā 11,
Baznīcu nakts apmeklētāji gaidīti
jau no pulksten 18. Klātesošie varēs
piedalīties Svētajā Misē, izbaudīt
pielūgsmes mūziku, uzņemt Dieva
Vārdu, pie altāra nolikt svecīti un
nodoties neikdienišķām pārdomām.
Jāatgādina, ka Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada un pērn
pasākumu apmeklēja vairāk nekā 26
tūkstoši cilvēku visā Latvijā. Baznīcu
nakts ideja ir aizgūta no Austrijas,
kur pirms vairāk nekā desmit gadiem
notika pirmais šāds kristīgās baznīcas
konfesiju un draudžu pasākums.

«Benefice» izdejos mirkļa burvību
 Jana Bahmane

«Šajā koncertā izdejosim
sajūtas, ko mums rada
mīlestība – visplašākajā šī
vārda nozīmē. Tā var būt
mīlestība pret ziediem, debesīm, sauli, Dievu, mammu, tēti, draugu. Brīdis ir
mirklīgs, un mēs, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa
rindām, izbaudīsim iespēju
būt šeit un dejot,» deju
studijas «Benefice» sezonas
noslēguma koncerta «Tutepatās, Estepatās», kas 2. un
3. jūnijā pulksten 22 notiks
Pasta salā, ideju ieskicē studijas mākslinieciskā vadītāja
Annika Andersone.
Aptuveni pusotru stundu garajā
koncertā piedalīsies 270 «Benefices»
dejotāji vecumā no 3 līdz pat 40 gadiem.
«Arī pērn sezonas noslēguma koncerts
pie deju centra «Cukurfabrika» notika
vēlā vakara stundā – sapratām, ka šī
ideja ir laba un pa spēkam arī mazāka-

jiem dejotājiem,» stāsta A.Andersone.
Koncertprogrammā iekļautas 23
dejas, un lielākā daļa no tām veidotas
pie latviešu autoru skaņdarbiem.
«Mūsu galvenais nosacījums bija radīt
horeogrāfijas latviešu autoru mūzikai.
Tas bija ļoti interesants darbs – meklēt
kompozīcijas, ko varam sasaistīt ar
mūsu sajūtām. Lielākais izaicinājums
bija dziesmu teksts, jo tas ir saprotams
visiem un skatītājam sniedz norādi, kas
ne vienmēr sakrīt ar horeogrāfa vēstījumu. Mums bija jācenšas pacelties pāri
dziesmu tekstam,» atklāj A.Andersone.
Liela daļa deju veidota pie fonda
«Viegli» mūzikas – koncertā būs dzirdamas arī «Melo-M», «Dagambas»,
«Instrumentu», Lindas Leen un citu
latviešu mūziķu dziesmas.
«Benefices» vēstījumu papildinās
arī īpaši veidotā scenogrāfija, kas dejotājus pietuvinās skatītājiem, un Latvijas dabas iedvesmotais video stāsts.
««Benefici» Pasta salā varēs sajust vēl
pirms koncerta sākuma,» pauž A.Andersone. Lai vēl vairāk pietuvinātu
skatītājus koncerta tematikai, Pasta
salā atradīsies 12 «Benefices» sajūtu

teltis, kur klātesošie varēs tuvāk iepazīt
deju studiju. Savukārt gardēži aicināti
izbaudīt ģimenes restorāna «Hercogs»
īpaši «Beneficei» izstrādātās ēdienu
receptes, piemēram, «Kusker» zupu,
kas ir veselīga un labi piemērota dejotājiem. «Jau kādu laiku sadarbojamies
ar «Hercogu», un šoreiz restorāns
iznāks ārpus telpām, dāvājot koncerta
apmeklētājiem iespēju nobaudīt īpaši
mums radītus ēdienus,» stāsta «Benefices» vadītāja.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja un
horeogrāfe – Annika Andersone, video
stāsta režisors – Sandis Kalniņš, scenogrāfe – Ilze Beķere, gaismu režisors
– Kārlis Freibergs. Horeogrāfi – Evija
Plone, Margarita Demjanoka, Modris
Opelts, Edīte Ābeltiņa, Liene Bēniņa,
Natālija Šokele.
Deju studijas «Benefice» sezonas
noslēguma koncerts «Tutepatās,
Estepatās» Pasta salā notiks 2. un 3.
jūnijā pulksten 22. Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika» līdz 31.
maijam darba dienās no pulksten 9 līdz
21, bet koncertu norises dienās – Pasta
salā. Biļešu cena – 3 eiro.

