Jelgavnieki lepojas ar savu piederību pilsētai, piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, rada un realizē idejas, kas pilsētai dod jaunas nākotnes
iespējas. Tādēļ ikvienam pilsētas iedzīvotājam es gribu teikt: nākotne ir
šeit, Jelgavā! Taču svarīgi ir svētku moto nepazaudēt arī ikdienā – darot
atbildīgi katram savu darbu, ikviens no mums veido Jelgavu tādu, kāda
tā ir šodien un kādu to gribam redzēt rīt. Šis ir īpašs laiks, un Jelgava ir
vislieliskākā pilsēta, kurā mums visiem kopā šodien ir lemts būt.
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Visus jelgavniekus sveicu
Pilsētas svētkos!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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SVĒTKU GĀJIENS

Piektdienas vakarā pulksten
18 Pilsētas svētki sāksies
ar krāšņu svētku gājienu.
Tajā doties aicināts ikviens
pilsētnieks – iepriekšēja
pieteikšanās gājienam nav
nepieciešama.

AUTOBUSI –
BEZ MAKSAS

Lai pēc iespējas vairāk
pilsētas iedzīvotāju un viesu
varētu piedalīties Jelgavas
pilsētas svētku pasākumos,
25. un 26. maijā pilsētas sabiedriskajā transportā ikviens
varēs braukt bez maksas.

AICINA PACELT
KAROGU

Tradicionāli Pilsētas svētku laikā Jelgavas pašvaldība aicina
pie ēkām pacelt valsts karogu
vai Jelgavas pilsētas karogu.

SATIKSMES
IEROBEŽOJUMI

Līdz ar plašo svētku programmu autovadītājiem
jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem – transporta kustības ierobežojumu
shēmu skatīt 4. lpp.

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Mēs esam Jelgava» –
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā
 Kristīne Langenfelde

«Šonedēļ ar moto «Mēs esam Jelgava» svinam
mūsu pilsētas svētkus. Jau rīt vienosimies krāšņā
svētku gājienā, būsim kopā koncertos Hercoga
Jēkaba laukumā, Zemgales Olimpiskajā centrā un
Uzvaras parkā, baudīsim plašu svētku programmu
trīs dienu garumā, izjūtot kopā būšanu un apzinoties: mēs esam Jelgava! Taču svarīgi ir šo svētku
moto nepazaudēt arī ikdienā – darot katram savu
darbu, ikviens no mums veido Jelgavu tādu, kāda
tā ir šodien un kādu to gribam redzēt rīt,» aicina
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jelgavas pašvaldība jau drīzumā izsludinās konkursu
skiču projektam par jauna
bērnudārza celtniecību Nameja
ielā, līdz ar valsts reformām
izglītības jomā jau 2019. gadā
būtiskas izmaiņas būs pilsētas
izglītības sistēmā, Jelgavā tiks
būvēts jauns pašvaldības īres
nams, savukārt sadarbībā ar
Valsts ieņēmumu dienestu
pašvaldība turpina strādāt,
lai vietējie uzņēmēji kļūtu
zinošāki un godprātīgi pildītu
savas saistības gan pret savu
pilsētu un valsti, gan pret saviem darbiniekiem, – šie un citi
aktuāli jautājumi – sarunā ar
Jelgavas domes priekšsēdētāju
A.Rāviņu.
Latvijā publiskots pētījums par atalgojumu, kas
norāda, ka Jelgavā vidējā
alga pagājušajā gadā bijusi 728 eiro pēc nodokļu
nomaksas, bet Zemgalē
– 690 eiro, kas esot straujākais kāpums, kāds pēdējos
gados fiksēts. Vai arī pašvaldība to izjūt, iekasējot
nodokļus?
Salīdzinot 2016. ar 2017.
gadu, ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) palielinājušies par četriem miljoniem
eiro jeb deviņiem procentiem,
kas neapšaubāmi norāda arī
uz algu pieaugumu. Lielākie
IIN maksātāji gadā ir Jelgavas
pilsētas slimnīca – 0,9 miljoni
eiro, «AKG Thermotechnik
Lettland» – 0,85 miljoni eiro,
«Igate» – 0,67 miljoni eiro,
slimnīca «Ģintermuiža» – 0,62
miljoni eiro, Jelgavas tipogrāfija – 0,37 miljoni eiro, Jelgavas
poliklīnika – 0,37 miljoni eiro.
Tomēr kopumā Jelgavas
komersanta
maksājums
par vienu darbinieku atpaliek no vidējā
rādītāja valstī.
Proti, ja Jelgavā 2017. gadā
komersants
par darbinieku samaksājis
IIN 1214 eiro,
tad valstī vidējais rādītājs
bija 1606 eiro,
Liepājā – 1440
eiro, Ventspilī – 1784 eiro.
Arī skatoties
uz mūsu lielākajiem IIN
maksātājiem,
redzam, ka
puse no tiem ir nevis privāta
kapitāla, bet valsts vai pašvaldības uzņēmumi. Savukārt
kopumā pilsētā ir reģistrēti
3886 uzņēmumi, no kuriem
pērn 1647 norādījuši, ka neno-

darbina nevienu cilvēku, līdz ar
to arī IIN nemaksā. No vienas
puses, dati apliecina, ka ekonomiskā situācija pilsētā uzlabojas, bet, no otras puses, mums
vēl daudz jāpaveic, lai katrs
Jelgavas uzņēmums kļūtu par
atbildīgu komersantu. Tāpēc
pašvaldība turpina sadarbību
ar Valsts ieņēmumu dienestu,
regulāri konsultējot un izglītojot mūsu uzņēmējus.
Nodokļu ieņēmumu palielinājumu jūs skaidrotu
tikai ar algas pieaugumu,
vai tomēr palielinās arī
darba vietu skaits?
Darba vietu skaits pilsētā palielinās. Patīkama tendence, ko
varam vērot pēdējā laikā, – esošie pilsētas uzņēmumi paplašinās. Piemēram, masīvkoka
paneļu ražotne «Cross Timber
Systems» gada laikā darbinieku
skaitu ir palielinājusi no 45 līdz
70 cilvēkiem, metālapstrādes
uzņēmums «Locitech production» – no 77 līdz 100, «PET
Baltija» – no 136 līdz 175, medicīnas tekstila izstrādājumu
ražotājs «ElasBaltic» – no 44
līdz 69 cilvēkiem, un tie ir tikai
daži piemēri.
Ekonomikas ministrija
šobrīd strādā pie jaunas atbalsta programmas pašvaldībām īres daudzdzīvokļu
māju būvniecībai. Vai Jelgava ir gatava iesaistīties
šajā procesā?
Mēs jau esam iesaistījušies!
Jelgavā pēdējos gados nav
uzcelts neviens jauns daudzdzīvokļu nams. Lai arī kāds teiks,
ka pašvaldībai nav jāiesaistās
uzņēmējdarbībā, beidzot arī
valsts līmenī
ir apjausts,
ka privātais
sektors šo uzdevumu nespēj realizēt.
Dzīvokļu trūkums reģionos
ar katru gadu
pieaug, un īres
cenas tirgū ir
nesamērīgi
augstas. Aprēķini liecina, ka
80 procenti iedzīvotāju, ņemot vērā viņu
ienākumus,
šobrīd nevar
atļauties iegādāties jaunu
mājokli, 50
procenti – nevar piedalīties
īres tirgū, ja
par pamatu ņem to, ka maksājums par dzīvokli mēnesī nevar
pārsniegt 30 procentus no
cilvēka ienākumiem. Savukārt
nepieciešamība pēc jauniem
speciālistiem darba tirgū pa-

«Jelgavā ir jāveic būtiskas izmaiņas skolu tīklā. Process nav
viegls – mēs ieklausāmies skolas vadībā,
redzējumā un kopā
nonāksim pie rezultāta.
Tieši tāpēc no šā gada
1. septembra skolās
būtisku izmaiņu vēl
nebūs, bet no 2019.
gada 1. septembra tas
neizbēgami notiks.»

Foto: Ivars Veiliņš
«Pašvaldībā jau konceptuāli ir pieņemts lēmums par jauna bērnudārza būvniecību Nameja ielā. Paredzēts, ka jaunajā
pirmsskolas izglītības iestādē būs 250 vietas, un pašvaldībai ir iecere to veidot kā pirmo jaunuzcelto bērnudārzu Jelgavā,
kurā pilnībā tiktu ievērota videi draudzīga saimniekošana, ēkas būvē izmantojot koka konstrukcijas, un arī paša bērnudārza
darbība būs balstīta videi draudzīgā un zaļā domāšanā,» skaidro Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
lielinās. Kad pašvaldība vēlas
piesaistīt jaunus investorus,
kuri būtu gatavi uzsākt uzņēmējdarbību mūsu pilsētā, viens
no aktuālākajiem jautājumiem
ir, vai spēsim nodrošināt arī
speciālistus, kas būs gatavi
uzņēmumos strādāt. Mums ir
jāsaprot, ka jaunu speciālistu
piesaistē Jelgava konkurē ar
citām pilsētām un viens no
atbalsta veidiem ir iespēja
šos speciālistus nodrošināt ar
pašvaldības īres dzīvokļiem.
Tieši tāpēc Jelgava bija gatava nekavējoties iesaistīties
šajā atbalsta programmā, kur
valsts paredz 30 procentu līdz
finansējumu jauna īres nama
būvniecībai.
Esam aplēsuši, ka tuvākajos
gados pilsētai būs nepieciešams piesaistīt ap 150 jaunu
speciālistu. Tas, ar ko sāksim,
būs pirmā īres nama ar 50
dzīvokļiem būvniecība. Jau
šogad par saviem līdzekļiem
esam gatavi izstrādāt projektu,
bet būvniecība varētu sākties
nākamgad. Šobrīd tiek plānots,
ka jaunais īres nams atradīsies
Nameja ielā.
Nameja ielā pašvaldība
plāno būvēt arī jaunu bērnudārzu.
Pašvaldībā jau konceptuāli
ir pieņemts lēmums par jauna
bērnudārza būvniecību Nameja ielā. Kāpēc tieši šajā vietā?
Pirms pieņemt šādu lēmumu,
pašvaldība analizēja datus, kas
apliecina, ka tieši šajā pilsētas
teritorijā pēdējos gados būtiski
attīstījusies privātmāju būvniecība, sākušas dzīvot jaunas
ģimenes, un perspektīvā pieprasījums pēc bērnudārza tikai
pieaugs. Taču šajā pilsētas daļā
nav neviena pašvaldības bērnudārza – šobrīd, piemēram,
ģimenēm no 6. līnijas tuvākais
bērnudārzs atrodas piecu kilometru attālumā.
Pašvaldība jau gatavo vadlī-

nijas jaunā bērnudārza skiču no 2019. gada 1. septembra tas
projekta konkursa izsludinā- neizbēgami notiks.
šanai. Paredzēts, ka jaunajā
pirmsskolas izglītības iestādē
Kāda ir jūsu atbilde Jelbūs 250 vietas, un pašvaldībai gavas Pensionāru biedrībai,
ir iecere to veikas lūgusi
dot kā pirmo
palielināt
jaunuzcelto
bezmaksas
bērnudārzu
braucienu
Jelgavā, kurā
skaitu pilpilnībā tiktu
sētas saievērota vibiedriskajā
dei draudzīga
transportā?
saimniekošaJau ilgāku
na, ēkas būvē
laiku pētot seizmantojot
nioru braukkoka konsšanas paradutrukcijas, un
mus pilsētas
arī paša bērnusabiedriskajā
dārza darbība
transportā,
būs balstīta visalīdzinot arī
dei draudzīgā
to sezonālo
un zaļā domāraksturu un
šanā.
vienlaikus izvērtējot pašvaldības budžeta
Izglītības joma šobrīd iespējas, esam izskatījuši ievalstī piedzīvo vienas no spēju šo atbalstu senioriem
lielākajām pārmaiņām. paplašināt. Paredzam, ka pašKādas reformas paredzētas valdība dotēto braucienu skaitu
Jelgavā?
varētu palielināt no 20 līdz 30
Lai iekļautos kopējā valsts iz- braucieniem mēnesī.
glītības reformā un vienlaikus
paaugstinātu arī izglītības kvaŠogad pilsētā jāsāk īstelitāti, Jelgavā ir nepieciešams not vēl vairākus nozīmīgus
veikt būtiskas izmaiņas skolu projektus – kā šis process
tīklā. Mēs droši varam teikt, ka norit?
līdz ar skolēnu skaita samaziLielākais šā gada projekts,
nājumu vidusskolu Jelgavā ir kura realizāciju gaida daudzi
par daudz. Pašvaldības uzde- pilsētnieki, ir Loka maģistrāles
vums ir nodrošināt, lai skolēnu rekonstrukcija. Pašvaldība jau
skaits izglītības iestādē būtu bija izsludinājusi konkursu
ekonomiski pamatots. Skolas ielas rekonstrukcijai, tajā nošīm pārmaiņām gatavojas jau skaidrojusi uzvarētāju, un būvšobrīd – katrai ir uzdevums iz- niecības darbi varēja sākties,
vērtēt savas iestādes attīstības taču 3. maijā saņēmām ziņu,
virzienus. Paredzam, ka katrai ka rezultāti tomēr ir apstrīskolai pilsētā nepieciešams dēti. Tos apstrīdējis vietējais
izveidot spēcīgu novirzienu, ceļu būves uzņēmums «Igate»,
kurā tā attīstītu savu dar- kas konkursā piedāvāja Loka
bu. Process nav viegls – mēs maģistrāli rekonstruēt par
ieklausāmies skolas vadībā, ievērojami augstāku cenu. Tas
redzējumā un kopā nonāksim nozīmē – kamēr pārsūdzība
pie rezultāta. Tieši tāpēc no šā tiks izskatīta, rekonstrukcijas
gada 1. septembra mūsu skolās darbus uzsākt nevarēsim.
būtisku izmaiņu vēl nebūs, bet
Vēl vienā nozīmīgā pilsē-

«Esam aplēsuši, ka
tuvākajos gados pilsētai būs nepieciešams
piesaistīt ap 150 jaunu
speciālistu. Lai to veicinātu, Jelgava ir gatava iesaistīties valsts
atbalsta programmā
un būvēt jaunu pašvaldības īres namu.»

tas projektā, kas paredz Pils
salā, dabas lieguma teritorijā,
izveidot pievilcīgu tūrisma
infrastruktūru un uzbūvēt
jaunu airēšanas sporta bāzi
Lielupes krastā, darbi sāksies
jūlijā. Tāpat Vecpilsētas ielas
14 un K.Barona ielas 50 ēku
rekonstrukcija, izveidojot tur
Zemgales Restaurācijas centru, jau sākas, arī bērnudārza
«Sprīdītis» energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ir
sākušies, bet tuvākajā laikā
darbi notiks arī ēkā Zemgales
prospektā 7, kur perspektīvā
atradīsies «Junda» un bērnu
bibliotēka.
Patīkami, ka projektā «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētā teritorijā»,
kura laikā tiks pārbūvēta Neretas, Prohorova un Garozas
iela, kā arī izbūvēta jauna iela
starp Garozas un Neretas ielu,
privātais investors ir atrisinājis
zemes jautājumus. Sakārtojot
ielas un degradēto vidi Lielupes
krastā, sadarbībā ar privāto
investoru tur tiks attīstīta
transporta loģistika. Uzņēmumam bija svarīgi iegūt sava
biznesa attīstībai nepieciešamo
teritoriju, jo zemes vienības
šajā vietā bija sadrumstalotas.
Investoram ir izdevies apvienot vairākus zemesgabalus no
dažādiem īpašniekiem, kas ir
pamats, lai uzsāktu savu darbību šajā vietā.
Sarunas sākumā jūs aicinājāt arī ikdienā neaizmirst, ka Jelgava esam mēs
paši…
Jā, katrs jelgavnieks, katra
ģimene, māja, pagalms, uzņēmums, pašvaldība – tā ir
daļa no Jelgavas, bet to visu
kopā veidojam mēs paši. Jo
spēcīgāka katrā no mums būs
šī apziņa, jo komfortablāku
dzīves telpu sev apkārt mēs
spēsim radīt.
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Jelgavas bagātība
ir cilvēki

Jelgavas bagātība ir cilvēki – jelgavnieki, kas ar savu
darbu nes pilsētas vārdu pasaulē, un mūsu pilsētai ir ar ko
lepoties. Sakot paldies par ieguldījumu pilsētas attīstībā, jau 20.
gadu Pilsētas svētkos tiks pasniegti Jelgavas augstākie apbalvojumi
«Goda zīme» un «Goda raksts». Šovakar, 24. maijā, Zemgales Olimpiskajā
centrā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš Pilsētas svētkiem veltītajā svinīgajā pieņemšanā pasniegs sešus pilsētas augstākos apbalvojumus – vienu Goda zīmi
un piecus Goda rakstus.

«Rūpējos un turu godā
tradīcijas»
Anita Prūse,
LLU Studentu
kluba vadītāja;
Goda zīme par
ilggadēju un profesionālu darbību
Studentu klubā, ieguldījumu kultūras
vērtību saglabāšanā
un Jelgavas vārda
popularizēšanu

Goda zīme
«Man labāk patīk rīkot pasākumus un
būt galvenajai aizskatuvē, nevis kāpt uz
skatuves, taču šis ir ļoti priecīgs un pagodinošs notikums. Acīmredzot ar savu
darbu Jelgavas studentu dzīvei esmu piešķīrusi krāsas, ko pamanījusi arī pilsēta.
LLU Studentu klubā strādāju kopš 1979.
gada. Laiki un studenti ir mainījušies,
bet tradīcijas esam centušies turēt godā,
un tas arī ir viens no maniem galvenajiem uzdevumiem – saglabāt un rūpēties
par tām. Tas attiecas gan uz lielajiem
svētkiem, piemēram, Azemitologu, kas
šogad notiks jau 51. reizi, Jelgavas pils
Ziemassvētku balli, kas bijusi jau 32

«Pilsēta vienmēr var uz mums paļauties»

«Tautas deju ansambli «Lielupe» Jelgavā vadu jau 33 gadus, un šobrīd esam
izauguši līdz četriem sastāviem ar spēcīgu
pedagogu komandu. 127 dejotāji jau
jūlijā piedalīsies Latvijas simtgades Deju
svētkos. Tikai godīgi strādājot, veidojot
augsta līmeņa koncertus, varam pārstāvēt
Jelgavas un Latvijas vārdu pasaulē. Ne
reizi vien starptautiskos deju konkursos
esam ieguvuši zelta medaļu. Tieši mēs –
lielupieši – Latvijā aizsākām veidot deju
uzvedumus, kas iezīmēja jaunu šķautni
skatuviskās latviešu tautas dejas popularizēšanā. Liels paldies pilsētai par uzticību
man un manam kolektīvam par darbu. Ja
mums kādu reizi ir jāizvēlas – uzstāties
savās mājās vai kur citur, priekšroku neapšaubāmi dodam Jelgavai. Jāatzīst – lai
gan vienmēr cenšamies noturēt augstu
reizes, un Studentu folkfestivālu, kas
līmeni, Jelgavas pasākumi uzliek lielāku
nākamgad izskanēs 30. reizi, gan LLU
atbildību, jo dari taču savējiem. Mans
kolektīviem, kuriem ir sena vēsture. Lai
uzstādījums vienmēr ir bijis: jādejo tā, lai
gan Jelgavas pils atrodas pilsētā, nereti
dzirdēts, ka šīs abas vietas – pilsēta un
pils – katra dzīvo savu dzīvi. Taču man
šķiet, ka pēdējo 20 gadu laikā mums
izveidojusies ļoti cieša draudzība, mēs
arvien vairāk atbalstām un palīdzam
«Paldies par tik augstu mana darba
viens otram. Tas ir lieliski, jo visi kopā
novērtējumu!
Pieļauju, ka savu pienemēs veidojam Jelgavu! Šis apbalvojums
nostiprina apziņu, ka LLU kolektīvi un sumu pilsētai esmu devis divās jomās:
darbi pilsētā ir pamanīti. Paldies par Jelgavā turpinu uzturēt un attīstīt
iespēju LLU un arī Jelgavai, ka varu šeit burāšanas un ziemas peldēšanas tradīcijas. Pa vasaru esmu iesaistīts Jelgavas
strādāt un justies vajadzīga!»
jahtkluba aktivitātēs, pats arī burāju un
rīkoju jahtu regates. Tā ir liela vērtība,
ka Jelgavā, kura nerobežojas ar jūru, ir
savs jahtklubs un mēs varam burāt pa
Lielupi. Savukārt ziemas sezonā esmu
ļoti aktīvs Jelgavas ronis. Šobrīd vadu
Latvijā lielāko ziemas peldētāju klubu
«Jelgavas roņi», kas apvieno gandrīz 60
biedru. Vecākajam no viņiem jau ir 83
gadi, bet jaunākajam – deviņi. Klubam
šogad apritēs 28 gadi, un novembrī jau
10. reizi Jelgavā notiks mūsu rīkotais
ziemas peldēšanas čempionāts «Jelgavas
roņu kauss». Mūsu čempionāts būs arī
Pasaules kausa ziemas peldēšanā pirmais
posms – starptautiskā ziemas peldēšanas
sezona jau ceturto reizi tiks atklāta tieši

Jelgava

Goda raksts

sniegums dotu enerģiju un gandarījumu
gan skatītājiem, gan pašiem dejotājiem.
Lai visi no koncerta aizietu enerģijas piepildīti. Ne velti «Lielupes» moto ir «Mēs
mīlam dejā», ko cenšamies parādīt arī uz

skatuves. Jelgavā ir ļoti bagāta kultūras
dzīve, un jauki, ka arī mēs varam iesaistīties tās veidošanā. Pilsēta var lepoties ar
augsta līmeņa profesionāļiem kultūras
jomā.»

Aleksandrs
Jakovļevs,
biedrību «Jelgavas
roņi» un «Jelgavas
jahtklubs JJK» valdes loceklis;
Goda raksts
par nopelniem un
ieguldījumu sportā
un sabiedriskajā
darbībā Jelgavas
pilsētā

Jelgava

Goda raksts

pie mums – Jelgavā. Gan es, gan mūsu
ciemiņi no citām valstīm augstu novērtē
to, ka šīs sacensības notiek pašā pilsētas
centrā. Man ļoti patīk pilsētas stratēģija
– nepārtraukti attīstīties, un arī es ar saviem klubiem labprāt cenšos iesaistīties.

Vienmēr ar gandarījumu savu pilsētu
rādu citiem pasaules roņiem. Ar lielām
cerībām raugos uz gaidāmajām pārmaiņām Pils salā, kad tur tiks izveidota jauna
airēšanas bāze, un ceru, ka tur būs vieta
arī Jelgavas roņiem.»

«Ceru, ka arī mani skolēni dos pienesumu Jelgavai»

Goda raksts

«Paldies kolēģiem, kuri šādā veidā
nolēma mani uzmundrināt ikdienas nebeidzamajā skrējienā. Kora dziedāšana,
manuprāt, cilvēku ļoti bagātina. Iespējams, kāds mans audzēknis šobrīd klusi
domā: «Par ko gan šī dusmīgā skolotāja
saņem balvu?!» Taču, lai sasniegtu labu
rezultātu un gūtu gandarījumu, ir jāiegulda smags darbs. Man patiesi ir cerība,
ka skolēni, kuri pie manis mācījušies, no
Jelgavas 4. vidusskolas savā dzīvē aiziet,
ieguvuši ko vairāk. Ļoti novērtēju to, ka
man ir iespēja strādāt skolā, kuru savulaik pati absolvēju, turklāt vēl kopā ar
tik brīnišķīgiem kolēģiem! Pēc studijām

Jelgava

«Turpinu uzturēt un attīstīt burāšanas
un ziemas peldēšanas tradīcijas»

«Lai sasniegtu labu rezultātu,
ir jāiegulda smags darbs»
Arta Jurgenovska,
Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas
skolotāja;
Goda raksts
par augstu profesionālo meistarību,
ieguldījumu jaunatnes izglītošanā
un pilsētas vārda
popularizēšanu

Elita Simsone,
tautas deju ansambļa
«Lielupe» mākslinieciskā vadītāja;
Goda raksts
par augstu profesionālo meistarību,
aktīvu darbu, ieguldījumu Jelgavas
kultūras attīstībā
un pilsētas vārda
popularizēšanu

piecus gadus nostrādāju galvaspilsētā, bet
tomēr atgriezos mājās. Lai gan Jelgava ir
ceturtā lielākā pilsēta Latvijā, tā ir maziņa, mēs visi cits citu pazīstam, un tieši
tas personīgums man patīk. Atceros, ka
pēc nostrādātajiem gadiem Rīgā, uzsākot
darbu Jelgavā, man bija liels pārsteigums,
ka Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza katru pilsētas skolotāju
uzrunā vārdā, lai gan pilsētā pedagogu ir
tiešām daudz. Tā ir tik laba sajūta – jūties
kā savējais! Augstu vērtēju to, ka mums
savā darbā nekad nav bijis jālūdzas, kaut
kas jāpierāda, jo pilsēta vienmēr atbalsta,
un tādos apstākļos ir patīkami strādāt.»

«Neslēpšu, šis ir patīkams pārsteigums – cilvēkam vienmēr prieku sagādā
kaut vai tikai vienkāršs paldies. Man šis
ir ražas gads – pavasarī saņēmu Ekselences balvu kā labākā ķīmijas skolotāja
Latvijā, tagad vēl Jelgavas Goda raksts,
un pagājušajā nedēļā uzzināju, ka esmu
viena no pretendentēm apbalvojumam
«Zemgales laiks Ziedonim». Mēs, skolotāji, neapšaubāmi ieguldām lielu darbu
jauno speciālistu sagatavošanā, un es
ļoti ceru, ka arī mani skolēni, kuri izvēlēsies, piemēram, kļūt par ārstiem vai
zinātniekiem, pēc gadiem dos pienesumu
Jelgavai un Latvijai kopumā. Esmu
īstena jelgavniece un savas pilsētas
patriote, un man patīk strādāt Jelgavas
Valsts ģimnāzijā. Jāatzīst, vēl neesmu

Agnese
Freiberga,
Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ķīmijas
skolotāja;
Goda raksts par
sasniegumiem
pedagoģiskajā
darbā un jaunatnes
izglītošanā Jelgavā

Jelgava

Goda raksts

apradusi ar domu par to, ka tieši es sa- 12. klasei palīdzēt sagatavoties eksāmeņemu Goda rakstu, jo šobrīd, kad mācību nam. Novēlu mūsu pilsētai daudz mazu
gads tuvojas noslēgumam, svarīgāk ir jelgavnieku!»

«Apliecinājums ir LLU un uzņēmēju kopīgi radītie produkti»
Sandra Muižniece-Brasava, LLU
Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes profesore
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas
vadītāja;
Goda raksts par
pārtikas speciālistu
izglītošanu un aktīvu
darbību Jelgavas uzņēmējdarbības attīstībā

Jelgava

Goda raksts

«Lai gan Jelgavā esmu ienācēja,
šobrīd šo pilsētu saucu par savām
mājām. Atnākot studēt uz LLU,
biju pilnīgi pārliecināta, ka pēc
absolvēšanas došos atpakaļ uz
dzimto Lizumu, bet nekā – ar vīru,
kurš ir no Dzelzavas, palikām te
un jau 20 gadus esam jelgavnieki.
Esmu laimīga, ka varu dzīvot un
strādāt pilsētā, kas nemitīgi piedzīvo pozitīvas pārmaiņas. Viens
no maniem pienesumiem Jelgavai
noteikti ir studentu izglītošana,
šobrīd arī aktīvi esmu iesaistījusies
vidusskolēnu ieinteresēšanā, lai viņi

izvēlētos studēt inženierzinātnes un
lai to darītu tieši Jelgavā – studentu
galvaspilsētā. Lielu daļu sava laika
un darba esmu veltījusi eksportspējīgu pārtikas produktu radīšanai,
izmantojot inovatīvu iepakojuma
materiālu un tehnoloģiju piedāvātās
iespējas, tādējādi veicinot sadarbību
starp zinātniekiem un uzņēmējiem.
Tam apliecinājums ir LLU un uzņēmēju kopīgi radītie produkti.
Esam lepni, ka LLU ar zinātnisko
pienesumu var iesaistīties Latvijas
tautsaimniecības attīstībā. Es gan
šogad nejūtos izdarījusi ko īpašāku

kā citus gadus, bet paldies par apbalvojumu – jūtos novērtēta. Jelgavai
novēlu neapstāties pie sasniegtā,
bet jelgavniekiem – arvien vairāk
izmantot zinātnisko potenciālu,
tehnoloģijas, kas pieejamas tepat
– LLU, jo tikai dažām pilsētām
Latvijā ir sava universitāte. Gribu
aicināt vietējos uzņēmējus veidot
ciešāku sadarbību, jo, tikai strādājot
komandā, var izdarīt daudz vairāk
nekā katrs atsevišķi!»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

Apbalvo veiksmīgākās
biznesa idejas

Foto: Ivars Veiliņš

Aizvadītajā nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā jau
astoto reizi norisinājās specializētā kaķu izstāde «Jelgavas
kaķis 2018», kurā bija apskatāmi vairāk nekā 200 šķirnes kaķu
no Baltijas valstīm, Somijas, Itālijas, Nīderlandes, Beļģijas,
Krievijas un Baltkrievijas. Tradicionāli izstādes apmeklētāji
tika aicināti izvēlēties savu favorītu, un par titula «Jelgavas
kaķis 2018» ieguvēju kļuva meinkūnu šķirnes runcis Pīrs,
kurš apmeklētāju favorīts bija arī pērnā gada izstādē. Runča
saimniece Darja Nikolajeva norāda, ka kaķis ir paaudzies un
pieņēmies svarā – viņam ir divi gadi, svars ir ap deviņiem
kilogramiem –, taču raksturā nav mainījies – Pīrs ir tikpat
mīļš, draudzīgs un pacietīgs. Daudzi izstādes apmeklētāji
interesējās, vai kaķis, kurš pēc dabas ir mednieks, neuzbrūk, jo viņa skatiens ir ļoti tiešs un nikns, tomēr saimniece
skaidroja: viņš cenšas būt nikns un iebiedēt, jo pats ir ļoti
bailīgs, turklāt tādās vietās kā izstāde, kur ir daudz cilvēku,
jūtas ļoti satraukts.
Rezumējot pasākuma norisi, izstādes koordinatore Mārīte
Baranovska uzsver, ka pasākums, kā ierasts, aizritēja pozitīvā
gaisotnē un jelgavnieku sirdis atkal iekaroja meinkūnu šķirnes
kaķi, kuri izstādē bija prezentēti ļoti kuplā skaitā.
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sija pa biomasas koģenerācijas
staciju notiks noteiktos laikos:
pulksten 11.15, 11.45, 12.15,
12.45, 13.15, 13.45, 14.15.
Aptuvenais tās ilgums – 45
minūtes. Pieteikties ekskursijai varēs pasākuma dienā no
pulksten 11 reģistrācijas teltī
pie koģenerācijas stacijas.
Tāpat apmeklētājiem tiks
piedāvāta muzikālā izklaide,
izzinošas spēles, konkursi un
radošās darbnīcas bērniem.
«Šis ir pasākums visai ģimenei.
Esam padomājuši par to, lai
interesanti būtu gan vecākiem,
gan bērniem. Jāpiebilst, ka
šogad Atvērto durvju diena
noritēs uzņēmuma «Fortum»
desmitgades zīmē – aprit desmit gadi, kopš mēs strādājam
Jelgavā, tādēļ esam padomājuši arī par svētku pārsteigumu,»
saka G.Matisa.

«Jelgavas kaķis 2018» – Pīrs

autostāvlaukumi
apmeklētājiem

u
eij

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

kā labāk sasniegt mērķauditoriju,
un krājām pieredzi produkta
prezentēšanā, jo tā ir viena no
svarīgākajām prasmēm, kas grūti
nāk,» tā jaunietes. Viņas stāsta, ka
iegūto naudas balvu – 145 eiro –
ieguldīs biznesā, izstrādājot somas
no ūdens necaurlaidīga materiāla
ar vietu austiņām.
Rezumējot biznesa ideju konkursa rezultātus, J.Bisenieka
fonda valdes priekšsēdētājs Voldemārs Strīķis vērtē, ka jauniešu
biznesa idejas kļūst inovatīvākas.
«Katru gadu konkursā iesaistās arvien vairāk pilsētas skolu
audzēkņu, un tas veido spēcīgu
konkurenci. Aug biznesa ideju
līmenis, līdz ar to šogad bargāka
bija arī vērtēšana – izskatījām
ne vien idejas potenciālu, bet arī
reāli paveikto, vērtējot produkta
pievienoto vērtību,» tā V.Strīķis,
akcentējot, ka konkurss ir pamudinājums uzdrīkstēties pārbaudīt
savu ideju, mācīties to pasniegt,
kā arī iegūt starta kapitālu tās
realizācijai.
Jāpiebilst, ka pirmo trīs vietu
ieguvēji abās vecuma grupās
saņēma naudas balvas, bet 5.–7.
klašu grupā nepieteicās minimālais dalībnieku skaits, tādēļ šajā
kategorijā pasniegta veicināšanas
balva. Pārējos fināla dalībniekus
un viņu skolotājus par ieguldījumu jauniešu projektu tapšanā
konkursa žūrija un J.Bisenieka
fonda pārstāvji sveica ar simpātiju
balvām.

Akmeņ

Par uzvarētāju 8.–9. klašu grupā kļuva Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas audzēknis Kristiāns
Vinters ar biznesa ideju par augu
aplaistīšanas sistēmu, bet par labāko ideju 9.–12. klašu grupā apbalvotas Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
audzēknes Eva Briģe un Zane
Maksīne Cunska, kuras prezentēja
pašu ražotās jostas somas. Veicināšanas balva pasniegta Jelgavas 4.
sākumskolas audzēknei Gundegai
Gaujerei, kura radīja priekšautu ar
receptes apdruku.
«Uzņēmēju pratība sākas ar
atbildību – gan par sevi, gan par
savu radīto produktu, gan par
prasmi šo produktu prezentēt.
Tieši šis īpašību kopums ir ceļš
uz veiksmīgu uzņēmējdarbību,»
topošos uzņēmējus uzrunāja
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne.

M
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Konkursa vērtēšanai šogad bija
iesniegti dažādi darbi – gan jaunizveidoti, gan uzlaboti produkti.
«Dalība un uzvara šajā konkursā
man bija ļoti svarīga. Pirmkārt,
man jau ir gatavs produkts, un
konkurss bija iespēja pārstrādāt
un uzlabot savu biznesa plānu,
atrodot vājos punktus. Otrkārt, es
cīnījos par uzvaru naudas balvas
dēļ – esmu teorētiski izstrādājis
jau ceturto augu laistīšanas sistēmu, kas ir krietni gudrāka par
sākotnējo versiju, un tās izveidei
man nepieciešami finansiāli ieguldījumi,» saka K.Vinters, kura
ideja par automātisko augu aplaistīšanas sistēmu, kas vadāma
caur paša programmētu mobilo
lietotni, atzīta par labāko 8.–9.
klašu grupā. Viņš norāda, ka par
iegūto naudas balvu – 75 eiro –
varēs izstrādāt jaunu rīku, iegādājoties visus tam nepieciešamos
izejmateriālus un apmaksājot
domēnu. Pēc prototipa izveides
puisis plāno iekarot Eiropas tirgu
– par viņa produktu jau izrāda
interesi Islandē.
Par naudas balvu un iespēju
pilnveidot jau esošu biznesa ideju
priecīgas ir arī 1. vietas ieguvējas
konkursa 9.–12. klašu grupā
E.Briģe un Z.M.Cunska. Viņas
ražo jostas somas un uzsver, ka uzņēmējdarbībā galvenais ir attīstīties. «Lai gan konkursā startējām
ar jau gatavu biznesa ideju, tā bija
iespēja attīstīties – mēs izdomājām, kā uzlabot esošo produktu,

Pagājušajā nedēļā ar apbalvošanas pasākumu
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejā noslēdzās 6.
Jāņa Bisenieka fonda
rīkotais biznesa ideju
konkurss skolēniem.
Konkursā vērtēšanai
bija iesniegtas 38 Jelgavas skolēnu biznesa
idejas, bet par uzvarētājiem atzīti divi darbi
divās vecuma grupās.

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 28. maijā
pulksten 9.30 uz trim minūtēm
iedarbinās trauksmes sirēnas, lai
pārbaudītu civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas darbību un
konstatētu bojājumus vai traucējumus skaņas signāla dzirdamībā,
informē VUGD pārstāve Inta Palkavniece. Jelgavā ir četras trauksmes
sirēnas, kas atrodas Loka maģistrālē,
Aviācijas, Filozofu un Akadēmijas ielā.
«Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata
uztraukties, un turpmāka rīcība nav
nepieciešama, jo tā ir tikai kārtējā
trauksmes sirēnu pārbaude,» skaidro
I.Palkavniece.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171

Uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa stāsta, ka šajā dienā jelgavnieki uzņēmuma gida pavadībā varēs doties ekskursijā pa
biomasas koģenerācijas staciju,
iepazīstot siltuma un elektrības ražošanas procesu, tikties
ar Klientu centra darbiniekiem
un uzdot jautājumus. Ekskur-
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 Anastasija Miteniece

Māras iel

 Pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Akadēmijas ielā 26 ierobežots atļautais stāvēšanas laiks – automašīnu
pie bibliotēkas var atstāt divas stundas. Satiksmes organizācijas izmaiņas
pie pilsētas bibliotēkas ieviestas saskaņā
ar pilsētas Satiksmes kustības drošības
komisijas (SKDK) sēdes lēmumu. Ar ierosinājumu veikt šādas pārmaiņas SKDK
vērsās bibliotēka. «Novērojām, ka nereti
tuvējo māju iedzīvotāji pie bibliotēkas
atstāj automašīnas uz ilgāku laiku, līdz
ar to mūsu lasītājiem nav kur novietot
savu transportlīdzekli. Saņēmām arī
vairākas lasītāju vēstules, kurās viņi
pauda neapmierinātību par to. Rūpējoties par lasītāju ērtībām, rosinājām
šo situāciju risināt ar stāvēšanas laika
ierobežojumu – līdz divām stundām,»
stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, gan atzīstot, ka vietu
nav daudz – pie bibliotēkas var novietot
5–6 automašīnas. «Ieradumam ir liels
spēks, un daļa lasītāju jaunās izmaiņas
vēl nav pamanījuši. Lai nesagādātu sev
nepatīkamus brīžus, aicinu apmeklētājus būt vērīgiem un apzinīgiem un
transportlīdzeklī novietot pulksteni vai
lapiņu ar norādītu apstāšanās laiku,»
saka L.Zariņa.

Centralizētās siltum
apgādes uzņēmums
«Fortum» sestdien,
26. maijā, no pulksten 11 līdz 15 rīko
atvērto durvju dienu
«Sajūti, kur siltums
rodas!», aicinot tuvāk
iepazīt uzņēmuma
biomasas koģenerācijas staciju Rūpniecības ielā 73A.

Foto: Ivars Veiliņš

Satik

 Jūnijā un jūlijā Jelgavas kapsētās
notiks pilsētas draudžu organizētie
kapusvētki. Romas katoļu baznīcas
draudzes organizētie kapusvētki Baložu kapsētā būs 3. jūnijā pulksten 14,
Bērzu kapsētā – 10. jūnijā pulksten 14,
Zanderu kapsētā – 17. jūnijā pulksten
14, Miera kapsētā – 1. jūlijā pulksten
14, savukārt Meža kapsētā – 8. jūlijā
pulksten 14. Savukārt Jelgavas Svētā
Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes
organizētie kapusvētki Meža kapsētā
notiks 8. jūlijā pulksten 11, bet Zanderu
kapsētā – 22. jūlijā pulksten 11.

 Ritma Gaidamoviča

Au

Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība»
norāda, ka iepriekšējais mulčas segums
nomainīts pret akmens-oļu maisījumu,
kas atvieglo piekļūšanu metāla kokiem,
kā arī padara vieglāku objekta kopšanu
un uzturēšanu. Jaunais segums veidots, izklājot ģeotekstilu un sajaucot
akmens-oļu maisījumu ar saistvielu un
luminiscējošiem akmeņiem. Jāpiebilst,
ka luminiscējošie akmeņi izstaro gaismu arī tad, kad tie vairs nav pakļauti
mākslīgā vai dabiskā apgaismojuma
iedarbībai. Jauno segumu veidoja SIA
«Alejas projekti».

Varēs iepazīt «Fortum»
koģenerācijas staciju

du

 Ieklāts jauns segums Pasta salas
laukumā, kurā atrodas dizaina
metāla koki jeb Mīlestības koki,
pie kuriem jaunlaulātie piestiprina
slēdzenes kā simbolisku apliecinājumu mīlestībai un kopā būšanai.

Ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs

Paldies 192 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās
laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas karogu
publicēti 17. maija numurā.
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- svētku gājiena maršruts un slēgtie ielu
posmi 25.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
- Lielā iela posmā no Pasta ielas līdz
Akadēmijas ielai slēgta līdz plkst. 3.00

slēgto posmu apbraucamais ceļš
vieglajam un sabiedriskajam transportam
25.maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
no 25.maija no plkst. 16.00 līdz
26.maija plkst. 23.00 slēgts
- Kr.Barona ielas posms
no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai

26.maijā no plkst. 19.30 līdz 3.00 slēgts
- Lielās iela posms
no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai

Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā
bija publicēti 12 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 108 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors
– Skaidrīte Zemene, Vilnis
Bulduris, Inta Ķince, Evija Torne, Lorita Strogonova, Gunārs
Liepiņš, Skaidrīte Priedniece,
Andrejs Fogelmans, Anita
Bernāne, Laila Fišere.
Balvu no Jelgavas pilsētas
pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni
63005556 vai 63005574.

Ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs

Aizvada otro apli

FK «Jelgava» aizvadījis divas Virslīgas
spēles. Otro apli jelgavnieki iesākuši ar
spēlēm izbraukumā: 16. maijā piedzīvots zaudējums šābrīža čempioniem
Jūrmalas «Spartakam» ar 0:1, savukārt
spēle pret Ventspils komandu 21.
maijā noslēdzās ar rezultātu 0:0. Mūsu
vārtsargam Mārcim Melecim tā bija
pirmā sausā spēle šosezon Virslīgas
čempionātā. «Komanda labi tika galā
ar dotajiem uzdevumiem,» pēc mača
ar ventspilniekiem savas komandas
sniegumu vērtēja FK «Jelgava» galvenais
treneris Raviļs Sabitovs. Šobrīd Jelgavas
klubs turnīra tabulā ieņem 6. pozīciju.
Nākamā spēle mūsu futbolistiem būs
27. maijā pulksten 17 Zemgales Olimpiskajā centrā, uzņemot turnīra tabulas
līderus «RFS».

Izcīna Ziemeļvalstu
čempiona titulu

Jelgavas
kluba «Milons» cīkstonis Alberts
Jurčenko
(attēlā – no
labās) kļuvis par Ziemeļvalstu
čempionu
brīvajā cīņā pieaugušajiem svara kategorijā līdz 74 kg. «Pirmajā cīņā Alberts
ar 10:0 pieveica zviedru Emīlu Bertsellu,
otrajā cīņā ar tādu pašu rezultātu bija
pārāks par somu cīkstoni Vili Sillanpē
un arī finālā ar 10:0 pieveica citu somu
cīkstoni – Misku Suhonenu,» stāsta kluba
treneris Vladimirs Smirnovs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Ķers Lielupes zandartu

1. un 2. jūnijā Lielupē notiks ikgadējās
makšķerēšanas sacensības no laivām
«Lielupes zandarts 2018». Dalībnieku
reģistrācija sāksies sacensību norises
vietā (Lielupes labajā krastā Jelgavas
novada Valgundes pagasta Vītoliņos
1 km no Iecavas ietekas pa straumi uz
leju) 1. jūnijā pulksten 17. Reģistrējoties
jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja.
Sacensībās var startēt komandās (laivā
divi cilvēki) un individuāli (laivā viens
cilvēks). Dalībnieki netiks dalīti pēc
vecuma un dzimuma. Laiks makšķerēšanai 1. jūnijā būs no pulksten 18 līdz
22, 2. jūnijā – no pulksten 5 līdz 11.
Dalībnieki tiks vērtēti, par katru noķerto
zivi piešķirot noteiktu punktu skaitu.
Lielākā zandarta īpašnieks saņems
speciālo balvu.

Jelgavnieki – labākie

Noslēgusies Latvijas
Olimpiskās komitejas īstenotā projekta
«Sporto visa klase»
4. sezona. Savā klašu grupā uzvarēja
Jelgavas 4. vidusskolas 5.c un 6.c klase.
Finālā tikās katras klašu grupas (3., 4., 5. un
6. klase) sešas spēcīgākās Latvijas komandas, kas mācību gada laikā bija uzrādījušas
labākos rezultātus vispārējās fiziskās sagatavotības testos, atlases sacensību stafetēs,
tāpat tika vērtēts kāds klases paveikts labais
darbs un vērā ņemtas arī sekmes. «Mums
dalība šajā projektā ir beigusies, bet esam
nolēmuši, ka arī turpmāk – līdz pat 9. klasei
– sporta stunda mums notiks piecas reizes
nedēļā,» norāda 6.c klases audzinātāja un
sporta skolotāja Nataļja Gorškova.

Ledus sporta skola noslēdz sezonu
 Arkādijs Birjuks,
Ilze Knusle-Jankevica

Ar Latvijā nebijušu aktivitāti
– ledus izkrāsošanu – otrdien
noslēdzās Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) sezona.
«Šosezon visskaļāk skolas
vārds izskanēja ziemas olimpisko spēļu, kurās startēja
mūsu audzēkņi daiļslidotāja
Diāna Ņikitina un šorttrekists
Roberts Zvejnieks, kontekstā.
Bet, runājot par hokeju, – šī
bija pirmā sezona, kad Latvijas
bērnu un jaunatnes hokeja
čempionātā startējām visās
vecuma grupās, turklāt jaunākajās grupās – ar divām
komandām. Un ieguldītais
darbs sāk nest rezultātus –
U-16 jauniešu komanda izcīnīja 3. vietu, savukārt Virslīgas
komanda, kas ir loģisks turpinājums, sasniedzot jauniešu
vecumu, kļuva par Latvijas
vicečempioniem,» rezumē
JLSS direktors Aivars Zeltiņš.
Latvijas čempionāta jaunākajās grupās
(U-10, U-12 un U-14), kur bērniem primārais ir apgūt hokeja pamatprasmes,
JLSS startēja ar divām komandām, jo
šie čempionāti bija sadalīti A un B grupā,
bet U-16 un U-18 grupā startēja pa vienai
komandai. Latvijas čempionātā piedalījās
arī Lietuvas komandas, palielinot konkurenci. «Mēs esam viena no lielākajām
hokeja skolām Latvijā un sākam ieņemt
aizvien nozīmīgāku vietu Latvijas hokeja
kartē. Esam izveidojuši piramīdu, sākot
no slidotapmācības grupām un noslēdzot
ar meistarkomandu, kura startē Virslīgas
čempionātā,» norāda A.Zeltiņš.

Latvijas čempionātā – bronza

Latvijas čempionātā JLSS hokeja
komandas jaunākajās grupās sezonu
noslēdza turnīra tabulas vidusdaļā. Vislabāk sezonu aizvadīja U-16 komanda,
kas izcīnīja bronzas medaļas 17 vienību
konkurencē. «Aizvadīto sezonu vērtēju
ar lielu plus zīmi, jo komandā valda laba
atmosfēra un ir labs komandas gars.
Čempionāta komandu līmenis ir stipri
atšķirīgs – pirmā piecnieka vienības ir
izteikti pārākas par citām, kas izskaidrojams ar to, ka mums ir daudz nopietnāks
treniņu process,» stāsta komandas tre-

Sporta pasākumi
 24. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2018» 7.
kārta (Vilcē).
 24. maijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
 26. maijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas kauss karatē (Jelgavas sporta hallē).
 26. maijā pulksten 11.40 – sporta
aktivitātes bērniem (pie kultūras nama).
 26. maijā pulksten 12 – Jelgavas
jahtkluba sezonas atklāšanas regate
(Lielupē Pils salas pusē).
 26. maijā pulksten 15 – Jelgavas
Pilsētas svētku 3x3 basketbola turnīrs
(pie kultūras nama).
 27. maijā pulksten 11 – Jelgavas junioru kauss burāšanā (Lielupē Pasta salā).
 27. maijā pulksten 17 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
 31. maijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2018» 8.
kārta (Valgundes klosterī).
 31. maijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
 3. jūnijā pulksten 19 – Jelgavas
atklātais čempionāts futbolā 7x7 (ZOC).
 3. jūnijā pulksten 17 – Jelgavas nakts
pusmaratona skriešanas koptreniņš
(Pasta salā).

Piedāvā darbu
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei).
T.29225453 (zvanīt no plkst.11 līdz 17).
Jelgavas Mūzikas vidusskola (reģ.
Nr.90000073499) 2018./2019. mācību
gadā aicina darbā dabaszinību skolotāju
(uz nepilnu darba slodzi). Pieteikties pa
tālruni 63020203, 63022173.
SIA «Tīrības komforts»
(reģ.Nr.43603035512) aicina darbā telpu
uzkopšanas darbiniekus(-ces) Zemgales
Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24,
Jelgavā. Darba laiks – no plkst.7 līdz 15
un no 15 līdz 22 (darbs maiņās). Darba
samaksa – 2,60 EUR/h (pirms nodokļu
nomaksas). T.26005529 (darba laikā).

Foto: Ivars Veiliņš
neris Mārtiņš Mežulis. Viņš norāda, ka
JLSS ir prakse spējīgākajiem jauniešiem
likt spēlēt pie vecākiem puišiem, lai viņi
augtu meistarībā, – arī vairāki U-16 hokejisti spēlēja U-18 komandā, savukārt U-16
rindas papildināja jaunāki puiši. «U-16 ir
pāreja no bērnu uz jauniešu hokeju, kas
jau ir nopietnāks un kurā komandu līmenis izlīdzinās. Mēs cenšamies, lai JLSS
audzēkņiem šī pāreja notiktu ātrāk un
viņi pēc tam veiksmīgāk varētu iekļauties
pieaugušo hokejā,» norāda treneris.
Savukārt U-18 grupā jelgavnieki palika
uzreiz aiz izslēgšanas spēļu svītras. No 4.
vietu ieguvušās komandas «Venta 2002»
JLSS atpalika tikai par vienu punktu. Vēl
šogad Latvijas 1. līgas čempionātā debitēja
apvienotā hokeja kluba «Zemgale» un
JLSS komanda, deviņu komandu konkurencē ieņemot 8. vietu. Šī līga nodrošina
pāreju no jaunatnes uz pieaugušo hokeju.

Nozīmīga arī starptautiskā pieredze

Jelgavas hokeja komandas startē arī
starptautiskos turnīros – šosezon tie bijuši
Polijā, Čehijā, Zviedrijā, Vācijā, Igaunijā un
tepat Latvijā. Arī starptautiskā mērogā
spožāko panākumu guva U-16 komanda,
kas turnīrā «True Riga Hockey Cup 2018»
Rīgā ierindojās 4. vietā. Ar uzteicamu

panākumu sezonu noslēdza arī U-13
komanda, kas turnīrā Tallinā «Olümpia
Cup 2018» izcīnīja 1. vietu.
«Dalība starptautiskos turnīros ir
būtiska visās vecuma grupās: ja mazākajiem tas ir kas jauns un palielina
interesi par hokeju, tad lielākajiem tas
dod motivāciju parādīt savas prasmes
starptautiskā līmenī. Katrā valstī spēlē
stila ziņā atšķirīgu hokeju, un allaž ir ko
pamācīties,» vērtē treneris M.Mežulis,
piebilstot, ka tas kāpina arī jauniešu
sportiskās ambīcijas.

Gaidāmas pārmaiņas

Nākamgad bērnu un jauniešu hokeja
sistēma Latvijā piedzīvos pārmaiņas
– Latvijas Hokeja federācija nolēmusi
reformēt jaunatnes sistēmu, likvidējot 1.
līgu un vietā izveidojot U-21 čempionātu.
Vēl federācija mainīs bērnu un jaunatnes
čempionāta vecuma grupas – turpmāk
būs U-9, U-11, U-13, U-15 un U-17
čempionāti. M.Mežulis skaidro, ka tā
ir starptautiska sistēma un ļaus JLSS
pilnvērtīgāk sacensties starptautiskos
turnīros, savukārt U-21 čempionāts jeb
Junioru līga palīdzēs jauniešiem nobriest
pieaugušo hokejam. JLSS šajā čempionātā pārstāvēs komanda «Zemgale/Juniors».

Trenējas arī daiļslidotāji
un šorttrekisti

JLSS šobrīd trenējas vairāk nekā 400
audzēkņu – 200 hokejā, 80 daiļslidošanā,
26 šorttrekā un 130 slidotapmācības
interešu izglītības programmā. Skolas
direktors A.Zeltiņš norāda, ka individuālajos sporta veidos iziet starptautiskajā
apritē ir vieglāk, arī izaugsmi tajos var
panākt straujāku. «Ar šorttreku Latvijā nodarbojas tikai dažās pilsētās, un
Jelgava šobrīd ir uzņēmusies šī sporta
veida attīstītāja lomu. Ir redzams, ka
šorttreks kļūst populārāks, un tajā noteikti ir arī mūsu nopelns – gan Roberta
starts olimpiskajās spēlēs, gan pārējo
puišu, kuri Latvijas izlases sastāvā
pelnīja valstij punktus, lai Latvija vispār spēlēs varētu piedalīties, devums.
Savukārt daiļslidošanā mums ir viens no
labākajiem treneru korpusiem Latvijā,
ko pierāda arī tas, ka mūsu sportisti
savās vecuma grupās ir vadošie valstī,»
rezumē A.Zeltiņš.
Kā galveno problēmu JLSS darbībā
direktors min Jelgavas ledus halles
noslodzi, ko nākamsezon gan plānots nedaudz samazināt, pēc jumta
izbūves izmantojot publisko slidotavu
Pasta salā.

Jelgavā sabrauks 340 pasaules badmintonisti
 Ritma Gaidamoviča
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Francijas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas
un Krievijas, taču ieradīsies arī spēlētāji
No 31. maija līdz 3. jūnino tālākām vietām – Malaizijas, Indijas,
jam jau trešo reizi Jelgavas
pat no Taiti – salas, kas atrodas Klusajā
sporta hallē Mātera ielā
okeānā 15 609 kilometru attālumā no
44a notiks pasaules reitinga
Latvijas. Latviju pārstāvēs 14 badbadmintona turnīrs «Yonex
mintonisti, diemžēl viņu vidū nebūs
Latvia Inernational», pulcēneviena jelgavnieka. K.Rozenvalds uzjot 340 badmintona spēlēsver, ka šogad būtiski audzis sacensību
tāju no 40 pasaules valstīm.
līmenis – Jelgavā vienspēlēs sacentīsies
badmintonisti, kuri šobrīd ir pasaules
«Yonex Latvia International» turnīra reitinga top 300. «Badmintona tradīcidirektors Kristians Rozenvalds stāsta, jas Jelgavā atdzima salīdzinoši nesen,
ka lielākās delegācijas būs no Vācijas, un tik ātri vēl nevaram izaudzināt jau-

nos talantus, lai viņi spētu sacensties
šajā turnīrā,» skaidro viņš.
Jelgavas Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis atzīst, ka šīs
sacensības veicina Jelgavas atpazīstamību un badmintonu mūsu pilsētā
paceļ citā līmenī. «Badmintons šobrīd
pasaulē ir otrais populārākais sporta
veids pēc iesaistīto cilvēku skaita, un
prieks, ka, organizējot šāda līmeņa sacensības, varam popularizēt Jelgavu,»
uzskata J.Kaminskis.
Ieeja skatītājiem turnīrā ir bez
maksas.

Sacensību programma
• 31. maijā pulksten 9 – kvalifikācija.
• 1. jūnijā pulksten 9 – kvalifikācija;
pulksten 13 – atklāšanas ceremonija, pirmo reizi – badmintona triku
sitienu konkurss; pulksten 14 – 1/16
fināls.
• 2. jūnijā pulksten 10 – 1/8 fināls;
pulksten 16.30 – 1/4 fināls.
• 3. jūnijā pulksten 10 – 1/2 fināls;
pulksten 16.30 – fināls.

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)
aicina darbā autoiekrāvēja vadītājus(-as)
otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē. Darba pienākumi – darbs ar autoiekrāvēju.
Uzņēmums nodrošina stabilu atalgojumu, visas sociālās garantijas, daļēji
kompensē transporta izdevumus. CV
lūgums sūtīt pa e-pastu np@nordicplast.
lv vai zvanīt pa tālruni 67069812.
SIA «Poliurs» (reģ.Nr.40003242370),
izolēto cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā
darbā strādnieku(-ci) metālapstrādes
cehā. Apmācību veicam uz vietas. Darbs
maiņās. Prasības: fiziskā izturība un
gatavība veikt fizisku darbu. Piedāvājam:
stabilu atalgojumu vienmēr laikā, visas sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu
pēc nostrādāta viena gada. CV ar norādi
«Strādnieks» sūtīt pa e-pastu
viktorija@poliurs.lv. Darbavieta atrodas
Ozolniekos, Saules ielā 8.
Ruslans Homenko piedāvā darbu auto
krāsotāja palīgam(-dzei) krāsošanas
darbos. T.26042696.
Kārlis Ausmanis piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) lauksaimniecībā.
T.29660598 (zvanīt pēc plkst.20).

Meklē darbu
Skolēns (14 gadi) meklē darbu uz 2–4
stundām. T.29651381.

Līdzjūtība
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi
Dagniju Pļaviņu, vīru mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
«Zīļuks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
SILVIJA ZEMENE (1931. g.)
ZINAIDA LIEPIŅA (1955. g.)
LONIJA ROZENTĀLE (1951. g.)
GUNĀRS SKUJA (1937. g.)
ANDRIS BLŪMS (1962. g.).
Izvadīšana 24.05. plkst.15 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. maijs
LTV1
5.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.20 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2644.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 37.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Mīlestības spēks. Vācijas romantiska drāma (ar subt.).
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.50 Pukša dziedāšanas svētki.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 75. un 76.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2644.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 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.). 3. un 4.sērija.
8.05 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 73. un 74.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Eiropas sudraba līga volejbolā. Latvija – Maķedonija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 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  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 5.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
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.). 6.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 16.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 21.sērija.
11.50 Ar ģimeni pūrā. Vācijas romantiska komēdija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 22.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 51.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 23.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 85.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
22.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 12.sērija.
23.20 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
1.15 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
2.25 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.50 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 75.sērija.
6.20 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
6.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
7.00 Transformeri 3. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
10.00 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 8.sērija.
11.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 88. un 89.sērija.
13.00 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.00 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
15.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 4. un 5.sērija.
16.15 Radu būšana. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.50 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 5.sērija.
21.00 Kobra 11-22. Seriāls. 2.sērija.
22.05 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 19.sērija.
23.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 Nekā personīga.*
1.05 Sveika, Rīga!*
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 5.sērija.
2.10 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 370., 371. un 372.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 29. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais.*
6.30 Rīta «Panorāma».

8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2645.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 38.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. 77. un 78.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2645.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Akvelīna Līvmane.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Asins bizness. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 6.sērija.
0.25  Gaisma okeānā. ASV drāma (ar subt.). 2016.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).
7.30 Manas tautas dziesmas.*
9.25 Darbs planētas labā. Lietusūdens no krāna. Dok.filmu cikls.
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 75. un 76.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skaņusaite Latvijā.*
13.15 Eiropas sudraba līga volejbolā. Latvija – Kosova.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 5.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 12.sērija.
20.10  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
21.05  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 6.sērija.
22.05 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
22.10 Viss kārtībā. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
23.55 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 4.–6.sērija.
1.25 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.). 7.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 17.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
11.50 Rozamunde Pilčere. Laimes spēle. Vācijas melodrāma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 23.sērija.
16.55 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 24.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 86.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība no pirmā acu uzmetiena.
ASV melodrāma. 2017.g.
23.00 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.50 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 86.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3

TV PROGRAMMA
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. 79. un 80.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 38.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2646.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
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.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 7. un 8.sērija.
1.15  Asins bizness. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).
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. 77. un 78.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
12.25 Garšu skola. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.). 3. un 4.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 (angļu val., ar subt.).
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 1.sērija.
20.10 Patiesība par HIV. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 7.sērija.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Lielbritānijas.*
1.05  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 1.sērija.
1.35 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.). 8.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 18.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 23.sērija.
11.50 Mīlestība no pirmā acu uzmetiena. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 24.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 87.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.35 Cietais rieksts 5. ASV spraiga sižeta trilleris.
0.30 Haizivju mednieks. ASV spraiga sižeta trilleris.
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 87.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3

5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 76.sērija.
6.20 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
6.55 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
7.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
8.40 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
9.40 Kobra 11-22. Seriāls. 2.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Austrālijas seriāls. 2014.g.
9.sērija.
11.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 90. un 91.sērija.
13.00 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.00 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
15.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 5. un 6.sērija.
16.15 Radu būšana. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.50 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 6.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 21.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 7.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
0.00 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 6.sērija.
2.05 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 373., 374. un 375.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 77.sērija.
6.20 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
6.55 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
7.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
8.40 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 3.
9.40 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 7.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 92. un 93.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.20 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
15.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 6. un 7.sērija.
16.35 Radu būšana 2. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.50 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 7.sērija.
21.00 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 16.sērija.
21.45 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
23.20 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.20 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 19.sērija.
1.10 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
1.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 7.sērija.
2.20 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 376.sērija.
2.50 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 377.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Trešdiena, 30. maijs
LTV1

Ceturtdiena, 31. maijs
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2646.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 39.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.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2647.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*

Ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Putnu dienas. Murr-gi. Skudrulauva. Animācijas filma.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 81. un 82.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 39.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2647.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  JAUNUMS. Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.).
2017.g. 1.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 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 79. un 80.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulk.).*
13.05 Bezceļu tūrisms. Altajs. Dokumentāls seriāls. 4.–6.sērija.
14.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 7.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 8.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Patiesība par HIV. Dokumentāla filma (ar subt.).
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.). 9.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 19.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 24.sērija.
11.50 Brauciens pretī laimei. Lasvegasa. Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 25.sērija.
16.20 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 53.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 26.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 88.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
22.40 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 20.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 4.sērija.
0.30 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
1.10 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 12.sērija.
1.30 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 88.sērija.
2.15 Degpunktā.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 78.sērija.
6.20 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
6.55 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
7.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
8.40 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 11.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 21.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 11.sērija.
11.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 94. un 95.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.20 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
15.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 7. un 8.sērija.
16.35 Radu būšana 2. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.50 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 8.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 5.sērija.
22.00 Ne/sevī. ASV fantastikas trilleris. 2015.g.
0.20 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 18.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 8.sērija.
2.30 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 378. un 379.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Piektdiena, 1. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 12.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 11.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. 83. un 84.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Saulessvece. Rīgas kinostudijas ģimenes filma (ar subt.). 1986.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Broukenvuda 4. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
2.05  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 7. un 8.sērija.
4.05 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.50 Dzintara puse.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Aculiecinieks.*
7.50 «Mikrofona» dziesmas.*
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 81. un 82.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
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. 8.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
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  Šokējošā Ķīna: orgānu tirgus. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. Sešpadsmit ozoli.
Vācijas trilleris (ar subt.). 2013.g.
0.05 Raimonda Paula un Agneses Rakovskas koncerts
«Neaizmirsti mani».
2.20 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 SeMS. Laboratorija.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

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.). 10.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 20.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 25.sērija.
11.40 Brauciens pretī laimei. Barselona. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 26.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 54.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 27.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 89.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Ko sēsi, to pļausi. ASV detektīvfilma. 2018.g.
23.05 Dr. T un sievietes. ASV romantiska drāma. 2000.g.
1.25 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 89.sērija.
2.10 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 79.sērija.
6.20 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
6.55 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.10 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
7.40 Pilna māja 3. ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
8.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 27.sērija.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 46.sērija.
9.40 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 5.sērija.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Austrālijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
12.00 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 96. un 97.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.40 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 47.sērija.
15.10 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 69.–72.sērija.
17.20 Gulivera ceļojumi. ASV komiska piedzīvojumu filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 TV PIRMIZRĀDE. LDM: lielais draudzīgais milzis.
ASV fantāzijas filma. 2016.g.
22.40 Brīnišķais Bērts Vanderstouns. ASV komēdija. 2013.g.
0.40 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. ASV seriāls. 3.sērija.
1.35 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 380.–383.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 2. jūnijs
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Linda Leen.*
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 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.*
10.30  Velns ar trim zelta matiem. Vācijas pasaku filma. 2013.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 117. un 118.sērija.
12.40 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.*
13.20  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.50 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.20 Es mīlu ēdienu!*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Piedzīvojums dabā.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs
15.35 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
17.05  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Ganību dambis un Vējzaķsala.
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  JAUNUMS. Šekspīra un Hetavejs.
Lielbritānijas detektīvseriāls. 2018.g. 1. un 2.sērija.
23.15 Sešpadsmit ozoli. trilleris (ar subt.).
0.55 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.*
4.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
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. 3.sērija.
11.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.45 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
12.50 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Lielbritānijas.*
14.50  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
15.50 Personība. 100 g kultūras. I.Vihrovs.*
16.45 Aculiecinieks.*
17.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.00  Šokējošā Ķīna: orgānu tirgus. Dokumentāla filma.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Ekstrēmie ceļojumi.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.15 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
1.20 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
1.50 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 201.–204.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards. Animācijas seriāls.
5.30 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
6.55 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 8.sērija.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 2.sērija.
11.15 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 23. un 24.sērija.
14.20 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 6.sērija.

14.50 Tīģera acis. ASV drāma. 2013.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Ko sēsi, to pļausi.
ASV detektīvfilma. 2018.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 23. un 24.sērija.
23.00 Hičkoks. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
1.10 Brauciens pretī laimei. Lasvegasa. Vācijas melodrāma. 2009.g.
2.40 Brauciens pretī laimei. Barselona. Vācijas melodrāma. 2014.g.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 11.sērija.
6.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 80.sērija.
7.20 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 47.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 5., 6. un 7.sērija.
13.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 14.sērija.
14.00 Sapņu meitenes. ASV muzikāla drāma. 2006.g.
16.40 LDM: lielais draudzīgais milzis. ASV fantāzijas filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Ozijs un lielā bēgšana.
Spānijas animācijas filma. 2016.g.
21.30 Karalis Kongs. Jaunzēlandes, ASV piedzīvojumu drāma. 2005.g.
1.15 Ne/sevī. ASV fantastikas trilleris. 2015.g.
3.20 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 384. un 385.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 3. jūnijs
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 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.00  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums Rīgas Svētās Trijādības pareizticīgo katedrālē.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*

No 2. līdz 31. maijam
Jelgavas Mākslas skola pieņem
iesniegumus jaunajam mācību gadam!

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

Jelgavas 3. sākumskola

turpina bērnu uzņemšanu 2018./2019. m.g. obligātās
pirmsskolas izglītības programmu grupās un

1. klasēs ar iespēju papildus
apgūt slidotprasmi.

Sīkāka informācija – pa tālruni 63022256, 63021073
vai e-pastu 3ssk@izglitiba.jelgava.lv.

SIA «EAST METAL» (reģ.Nr.40003328791)
aicina darbā INŽENIERUS(-ES)
(darbam Dobelē).

Prasības:
• augstākā/nepabeigta augstākā izglītība tehniskajās
zinātnēs, vēlams mašīnbūvē vai autotransportā (var
būt pēdējo kursu students);
• latviešu valodas prasmes – brīvi, krievu un angļu
valodas prasmes – sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi organizēt
un plānot savu darbu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 16.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Latvijas Nacionālā opera un balets.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Ēriks Hānbergs.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Nele Berlīnē. Vācijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
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. 7.sērija.
22.35  Trīs musketieri 3D.
Lielbritānijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2011.g.
0.35  Broukenvuda 4.
Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
2.15  Savvaļas ilgdzīvotāji.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
3.10  Šekspīra un Hetavejs.
Lielbritānijas detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
4.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 2.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 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g.
201.–204.sērija.
12.15  Velns ar trim zelta matiem. Vācijas pasaku filma. 2013.g.
13.25 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tautas
deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».*
16.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Talsu zvaniņi».
16.20 Aculiecinieks.*
16.35  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
17.35 SOKO Štutgarte. Seriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 TV PIRMIZRĀDE. Rudens bērns. Vācijas drāma. 2012.g.

21.05 TIEŠRAIDE. Eiropas sudraba līga volejbolā.
Maķedonija – Latvija.
23.10 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
0.10 Sporta studija.*
1.00 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis.*
2.05 Melu laboratorija (ar subt.).*
3.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
4.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

TV3

LNT
5.00 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
5.40 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
7.40 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs.
25., 26. un 27.sērija.
15.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 2015.g.
25. un 26.sērija.
23.15 Rozamunde Pilčere. Laimes spēle.
Vācijas melodrāma. 2012.g.
1.10 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
1.50 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
3.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 2.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 12.sērija.
6.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
7.20 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.30 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 10. un 11sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Gulivera ceļojumi. ASV komiska piedzīvojumu filma. 2010.g.
12.45 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 16.sērija.
13.25 Karalis Kongs. Jaunzēlandes, ASV piedzīvojumu drāma. 2005.g.
17.05 Ozijs un lielā bēgšana. Spānijas animācijas filma. 2016.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Transformeri: iznīcības laikmets.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
23.25 Klejotāja. ASV fantastikas drāma. 2013.g.
1.50 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7. 14.sērija.
2.40 Tēta nedienas 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
4.00 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 386. un 387.sērija.

SIA «PharmIdea» (reģ.Nr.40003791173)

ir strauji augoša farmaceitiskā kompānija, kas nodarbojas
ar sterilo zāļu formu izstrādi, ražošanu un pārdošanu vairāk
nekā 50 starptautiskajos eksporta tirgos.

SIA «PharmIdea» aicina darbā

IEKĀRTU ATSLĒDZNIEKU(-CI).
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt iekārtu nepārtrauktu darbību;
• veikt iekārtu profilaktiskās apkopes un remontu;
• piedalīties regulārā ražošanas procesā, veikt iekārtu
sagatavošanu ražošanas procesam;
• darbs ar tehnisko dokumentāciju;
• izstrādāt ar iekārtām un sistēmām saistītas instrukcijas un dokumentāciju.
Galvenās prasības:
• vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• vēlama pieredze iekārtu remontos;
• pamatzināšanas par elektrību;
• tehniskā domāšana un tehnikas izpratne;
• apzinīgums, precizitāte, akurātums;
• zināšanas un interese par ražošanas iekārtu sistēmām;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• iespēja atbilstoši uzņēmuma vajadzībām strādāt maiņās.
Piedāvājām:
• pilnas slodzes darba laiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• izaugsmes iespējas;
• interesantu darbu augošā un dinamiskā farmācijas
uzņēmumā.

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

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

• basģitāra,
• estrādes vokāls,
• klasiskā ģitāra,

Darbavieta: Rūpnīcu ielā 4, Olainē, LV-2114.
CV sūtīt pa e-pastu pharmidea@pharmidea.lv.
Tālrunis 67069889.

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

«SOL Baltics OU» Latvijas filiāle
(reģ.Nr.401039337600)

aicina darbā APKOPĒJAS(-US)

telpu uzkopšanai Ziemeļu ielā 14, Mārupes novadā, LV-1053.
Brīvie darba laiki:
no plkst.7 līdz 19 (2/2);
no plkst.19 līdz 7 (2/2).
Darba apraksts:
• nodrošināt lidostas ēku tīrību.
Uzņēmums piedāvā:
• apmaksātus transporta izdevumus 35 EUR vērtībā;
• stabilu atalgojumu (3 EUR/st. pirms nodokļu nomaksas);
• piemaksas par nakts, svētku vai virsstundu darbu;
• sociālās garantijas.
Jūsu CV gaidīsim pa e-pastu personals@sol.lv.
Tālrunis 25720181.
Lūgums ņemt vērā, ka pretendentam tiks veikta
iepriekšējās darbības pārbaude, kā arī tiks ievēroti ierobežojumi, kas saskaņā ar likuma «Par aviāciju» 57.1
panta ceturto daļu liedz pretendentu pieņemt darbā.

Seko mums arī portālos:

Velosipēdu un mēbeļu veikala

draugiem.lv un

«Kanclera NAMS» (reģ.Nr.43603014262)

facebook.com

littleBits PROTOTIPĒŠANAS DARBNĪCA

kolektīvs aicina pievienoties komunikablu, tehniski
domājošu, kārtību mīlošu

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

PĀRDEVĒJU KONSULTANTU(-I)
pastāvīgam darbam.

Ikdienas pienākumi:
• ieinteresēta un atbalstoša komunikācija ar pircējiem;
• velosipēdu, mēbeļu salikšana un pārvietošana;
• darbs ar kases aparātu un datoru;
• preces pieņemšana pēc preču pavadzīmēm;
• preces izlikšana un kārtošana tirdzniecības zālē.

30. maijā pl. 1600

Dalība - bez maksas

No tevis sagaidām: draudzīgumu, komunikabilitāti,
spēju mācīties, iniciatīvu.
Piedāvājam: stabilu atalgojumu un papildus – individuālā ieguldījuma ikmēneša novērtējumu.
Vēlama pieredze darbā par pārdevēju un rakstiska
vai mutiska atsauksme no iepriekšējās darbavietas.
CV sūtīt pa e-pastu ilva@kanclers.lv.

13. jūnijā pl. 1000

Pie mums strādājot, iegūsi:
• darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu,
pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704.

AK
S
ZM
BE

METINĀŠANAS INŽENIERIS(-E)
• metināšanas tehnoloģiju izstrāde;
• metināšanas procesu uzraudzība.

AS

Darba pienākumi
ĢEOMETRIJAS INŽENIERIS(-E)
• metinātu konstrukciju ģeometrijas mērīšana;
• mērīšanas metodikas izstrāde;
• mērinstrumentu un šablonu kalibrācijas sistēmas
uzturēšana.
IZMAKSU INŽENIERIS(-E)
• materiāla lapas sastādīšana pēc klienta rasējumiem;
• izmaksu aprēķins ražošanas operācijām;
• piedāvājuma sagatavošana Pārdošanas daļai;
• komunikācija ar Pārdošanas daļu Dānijā, iesaistīšanās jaunu klientu un produktu piesaistē.
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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

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs

Latvijai – 100 Baznīcu nakts pasākumi –
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.

trijos pilsētas dievnamos
Foto: no JV arhīva

Līva Zigmunde, 6.b klase

Mana Latvija
Kur daba vēl ir skaistāka?
Kur māja sirdij tuvāka?
Kur mīlēt vēlos, darbus veikt
Un jaunus dzīves ceļus sākt?

Un brīdī, kad es būšu viens
Un manu sirdi nedzirdēs neviens,
Vien tikai Tu, vien tikai Tu
Man sirdī iedvesīsi dzīvību.

Vai tālumā, kur citi iet?
Vai svešumā? Kur cituviet?
Vai tieši sapņu klajumā?
Vai tieši Tavā mīļumā?

Tu pieskarsies ar vēju svaigu
Un noskūpstīsi manu vaigu.
Un teikšu: «Esmu Tevī drošs...
Kā zibsnis bākā mirgojošs!

Es nirstu Tavā dziļumā
Un mīlu Tavā klusumā.
Es ceļu Tevi līdz ar sevi.
Un ceļu sevi līdz ar Tevi.

Ir Dievs, kas svētījis šo zemi!
Ir mīlestība man pret to!
Ir vīrs, kas, upurējot sevi,
Man deva Zemi mūžīgo!»

KSENIJA FURMANOVA,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 12. klase

Pasākumi pilsētā
2. jūnijā – bērnu tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda».
Piedalās vairāk nekā 4000 jauno dejotāju. No pulksten 10 līdz 10.30
– atklāšanas pasākums Raiņa parkā. No pulksten 11 līdz 15 – ielu
koncerti Raiņa parkā, pils saliņā un pie Jelgavas kultūras nama. No pulksten 16 līdz 17.30 – dalībnieku gājiens, ziedu nolikšana pie J.Čakstes
pieminekļa. Pulksten 18 – festivāla lielkoncerts Zemgales Olimpiskajā
centrā. Ieeja – bez maksas.
3. jūnijā pulksten 13 – multikulturāls pasākumu kopums «Draudzības vainags» (Tehnoloģiju vidusskolas stadionā).
9. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra Pusaudžu studijas
izrāde «Robežas». Oriģināldarbs. Režisors – R.Gāle. Biļešu cena –
2–3 € (kultūras namā «Rota»).
13. jūnijā pulksten 19 – Zaļenieku Tautas teātra viesizrāde «Kazanovas mētelis». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 15 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis (Svētbirzī).

Izstādes
Līdz 31. maijam – izstāde «Zīmēju dzejoli»: Latvijas mākslas skolu
audzēkņu pašu veidotas un ilustrētas dzejas grāmatas (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 31. maijam – Egona Herca gleznu izstāde «Dabas motīvi»
(Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 31. maijam – Ulda Zutera gleznu izstāde «Ainava 2016–2017»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

 Jana Bahmane

Šogad Baznīcu naktī,
kas notiks 1. jūnijā, durvis vērs vairāk nekā 170 Latvijas
dievnamu, pasākuma
apmeklētājus aicinot izbaudīt dzīvās
mūzikas koncertus,
izzinošas lekcijas, ekskursijas un radošās
darbnīcas. Jelgavā
Baznīcu nakts pasākumi notiks Svētā
Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Jelgavas Baptistu baznīcā
un Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē.
Baznīcu nakti Svētā Jāņa
evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jāņa ielā 1 pulksten 18
ievadīs Dāvja Beitlera lekcija
par Latvijas vēsturiskajām
ērģelēm, kurā stāstīs arī par
Jelgavas Svētā Jāņa baznīcas
ērģelēm. Bet pulksten 18.50

ģimenes ar bērniem aicinātas
piedalīties radošajā darbnīcā
«Ērģeles bērna acīm». «Radošās darbnīcas dalībniekiem
būs iespēja kopā muzicēt,
veidojot saspēli starp ērģelēm
un citiem mūzikas instrumentiem,» papildina Jelgavas
Svētās Vienības evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšniece Biruta Ribaka. Savukārt
vairāk par sakrālo mākslu
varēs uzzināt lekcijā «Jūlija
Dēringa 1865. gada altārglezna
un vēsturiskais Jēzus krustā
sišanas notikums», ko pulksten 21.15 vadīs mācītājs Ralfs
Kokins. Tāpat Baznīcu naktī
Svētā Jāņa baznīcā notiks
divi koncerti – pulksten 19.30
izskanēs koncerts «Tēvzemes
noskaņās», kurā muzicēs D.
Beitlers (ērģeles un klavieres)
un soliste Irēna Zaķīte, bet
pulksten 20 koncertā «Ticība.
Cerība. Mīlestība» sveču gaismā uzstāsies soprāns Kristīne
Bīmane, liriskais soprāns Olga
Barišmane, baritons Alvils
Cedriņš, ērģeles un klavieres

spēlēs Gundega Dūda-Dzene.
Jelgavas baptistu draudzē
Mātera ielā 54 no pulksten
18 līdz 23 būs iespēja izzināt
dievnama vēsturi, apmeklēt
lekciju par Jelgavas dievnamu
zvaniem, apskatīt fotoizstādi un izbaudīt citas Baznīcu
nakts programmas aktivitātes.
«Vakara ieskaņā, pulksten 18,
būs iespēja noklausīties stāstījumu par dievnama vēsturi un
draudzi, kā arī izbaudīt grupas
«My Radiant You» uzstāšanos,» stāsta draudzes locekle
Agita Ūbele. Bet no pulksten
19.30 līdz 20 un no pulksten
21.20 līdz 22 Baznīcu nakts
apmeklētāji aicināti apskatīt
fotoizstādi «799 km kājām.
Santiago de Compostela. Ceļojums divatā» un uzklausīt stāstījumu par svētceļojumu, kuru
2017. gada vasarā kājām veica
A.Ūbele. Vēstures interesenti
varēs apmeklēt tūrisma gides
Signes Lūsiņas lekciju «Jelgavas baznīcu zvanu stāsti»,
kas notiks pulksten 20, bet no
pulksten 20.45 ikviens aicināts

uz svētbrīdi «Lai skan mūsu
pateicība!». Baznīcu nakts
mazākie dalībnieki no pulksten 18.15 līdz 19 svētdienas
skolas telpās varēs apmeklēt
interaktīvu nodarbību «Stāsts
par Noa», kā arī izbaudīt piepūšamās atrakcijas, kas vakara
gaitā būs pieejamas draudzes
pagalmā. Vakara noslēgumā,
no pulksten 21.30, dievnamā
notiks pielūgsmes laiks – skanēs slavēšanas dziesmas un
mūzika, lasījumi no Bībeles.
Bet Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrālē Katoļu ielā
11 Baznīcu nakts apmeklētāji
no pulksten 18 līdz 24 varēs
piedalīties dievkalpojumā,
izbaudīt draudzes kora uzstāšanos, ēnu teātri un mierīgu
gaisotni.
Jāpiebilst, ka šogad Baznīcu
nakts aizritēs Latvijas valsts
simtgades zīmē, tādēļ visos
dievnamos, kas piedalās šajā
pasākumā, klātesošie pulksten
21 aicināti vienoties Tēvreizē
un kopīgi izpildīt mūsu valsts
himnu.

Sadejos vairāk nekā 4000 bērnu
 Jana Bahmane

Nākamajā nedēļas nogalē Jelgavā notiks bērnu
tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda»,
mūsu pilsētā pulcējot ap 4100 dejotāju no 36
Latvijas novadiem un pilsētām, tostarp Jelgavas.
Sestdien, 2. jūnijā, no pulksten 11 Raiņa parkā,
laukumā pie kultūras nama galvenās ieejas un
pils saliņā deju kolektīvu sniegumu varēs vērot
ielu koncertos, bet festivāla centrālo notikumu
– lielkoncertu, kas Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks pulksten 18, – ievadīs dejotāju gājiens, kurš
sāksies pulksten 16 Jāņa Čakstes bulvārī.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības
jautājumos Inita Mazūdre stāsta, ka šis ir 20. festivāla norises
gads un šogad tas dejotājus
pulcēs Jelgavā un Daugavpilī.
«Deju kolektīviem bija iespēja pašiem izvēlēties, kurā no
abām pilsētām viņi izdejos sava
novada vai kolektīva iemīļotās
dejas. Līdztekus dalībai koncertos bērni iepazīs arī mūsu
pilsētu, tās kultūrvēsturisko
vidi, tradīcijas un sasniegu-

mus. Šis Jelgavai būs nozīmīgs
notikums, tādēļ ar prieku pieņēmām Valsts izglītības satura
centra aicinājumu organizēt
festivālu – vēlamies parādīt,
ka mūsu pilsētā bērniem un
jauniešiem ir daudz iespēju sevi
pilnveidot, papildinot zināšanas
un prasmes dažādās interešu izglītības programmās un darbības jomās,» papildina I.Mazūdre. Dalībai festivālā pieteikušies
118 kolektīvi – lielākoties 1.–9.
klašu deju kolektīvi.

Festivāla «Latvju bērni danci veda» gaisotni 2. jūnijā varēs
izbaudīt vairākās Jelgavas
vietās. Pasākuma atklāšana
Raiņa parkā notiks pulksten
10, bet no pulksten 11 līdz 15
Raiņa parkā, laukumā pie kultūras nama galvenās ieejas un
pils saliņā notiks ielu koncerti,
kuros deju kolektīvi uzstāsies
ar 10–15 minūšu garām individuālajām programmām. «Gan
festivāla dalībniekiem, gan
apmeklētājiem būs arī iespēja
piedalīties bērnu un jauniešu centra «Junda», Jelgavas
pilsētas bibliotēkas, Jelgavas
Mākslas skolas, mākslas studijas «Mansards», mazpulku
un Sporta servisa centra aktivitātēs,» norāda galvenā speciāliste izglītības jautājumos.
Pulksten 16 Jāņa Čakstes
bulvārī sāksies festivāla dalībnieku svētku gājiens, kas
virzīsies pa Lielo ielu, Brīvības bulvāri un Lāčplēša
ielu, noslēdzoties Zemgales

Olimpiskajā centrā. Gājiena
ieskaņā festivāla dalībnieki
un citi interesenti aicināti nolikt ziedus pie Latvijas pirmā
Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa.
Jāpiebilst, ka autovadītājiem tautas deju festivāla «Latvju bērni danci veda» norises
laikā jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem.
Svētku noslēgumā Zemgales
Olimpiskajā centrā pulksten
18 notiks lielkoncerts, kurā kopīgā deju uzvedumā vienosies
vairāki desmiti deju kolektīvu.
«Ne visiem būs iespēja apmeklēt XXVI Vispārējo latviešu
dziesmu un XVI Deju svētku
koncertus, tādēļ aicinām jelgavniekus aktīvi iesaistīties
festivāla aktivitātēs, baudīt
svētkus Jelgavā un būt atsaucīgiem pret pilsētas viesiem,»
tā I.Mazūdre.
Visus festivāla pasākumus
bez maksas var apmeklēt ikviens interesents.

