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Svinam Jelgavai 750!

Foto: Raitis Supe
 Kristīne Langenfelde

Jelgava svin 750! – no
šodienas līdz pat svētdienai svētki sasniegs
savu kulmināciju, kad
trīs dienu garumā
grandiozi pasākumi
notiks visā pilsētā.
Viens no pārsteidzošākajiem solās būt multimediālais ūdens strūklaku un gaismu šovs
uz Driksas upes piektdienas un sestdienas
vēlā vakarā, kad virs
Driksas gaisā šausies
strūklakas astoņstāvu
mājas augstumā un
to visu pavadīs mūzika, gaismas un video
projekcijas.

Viens no šova režisoriem SIA
«Artistic» pārstāvis Jānis Pētersons atzīst, ka kas tāds Baltijas
valstīs vēl nebūs redzēts: «Pagājušajā gadā pirmo reizi ko līdzīgu,
tikai krietni mazākā formātā,
īstenojām Klaipēdas Pilsētas
svētkos. Divās dienās šovu noskatījās 200 000 cilvēku, un emocijas
bija tik spilgtas, ka arī šogad
Klaipēda mūs ir uzaicinājusi
papildināt savu Pilsētas svētku
programmu. Jelgavā šovs būs
krietni vērienīgāks nekā Klaipēdā – jau visu nedēļu strādājām, lai
Driksā uzstādītu nepieciešamo
tehniku: 40 metrus platu un 25
metrus augstu video projekciju.
Tas būs vienreizējs strūklaku
priekšnesums, ko papildinās video projekcijas uz māju sienām,
virs ūdens pacelsies 18 metrus

augsts ūdens ekrāns.»
Jāuzsver, ka skatītāji šovu varēs vērot no Pasta salas – tur pavērsies vislabākais skats, jo daļa
video projekciju tiks demonstrētas uz LLU Tehniskās fakultātes
ēkas sienas. Tieši tāpēc šova laikā
būs slēgts J.Čakstes bulvāris, kā
arī Mītavas tilts. Tāpat jāuzsver,
ka līdz pat 1. jūnijam kuģošanai
būs slēgts Driksas upes posms
no Mītavas tilta līdz Ūdens ielai:
kuģītis «Mītava» kursēs no piestātnes pie LLU Sporta nama,
«Nameisis» – no airēšanas bāzes
Pasta salā, «Frīda» – no piestātnes pie Mītavas tilta.
Bet jau rītvakar, 29. maijā,
pulksten 19 visi dodamies Pilsētas svētku gājienā, kur šogad
mums visiem kopā ir jāuzstāda
Ginesa rekords – garākais pilsētas

svētku gājiens. Gājiens sāksies
Lielās un Pulkveža O.Kalpaka
ielas krustojumā un noslēgsies
Hercoga Jēkaba laukumā ar
svētku atklāšanu un koncertu
līdz pat pulksten 3 naktī. Hercoga
Jēkaba laukumā arī uz lielajiem
ekrāniem varēs vērot svētku
gājienu un ik pēc noteikta laika
uz ekrāna parādīsies arī skaitlis,
cik cilvēku gājienu jau noslēguši,
lai beigās oficiāli paziņotu gājiena
dalībnieku skaitu.
Šajās trīs dienās Jelgavu sagaida ļoti bagāta svētku programma.
Jelgavas mērs Andris Rāviņš
ikvienu aicina piedalīties svētku
kulminācijas pasākumos un svētku gājienā, lai ar savu klātbūtni
un pozitīvo attieksmi apliecinātu
piederību Jelgavai: «Svinēsim
mūsu pilsētas svētkus kopā!»

Pirmās grāmatas
Jelgavā tika iespiestas 17. gadsimta otrajā pusē,
kad Kurzemē darbojās vairākas
papīrdzirnavas un hercogu galma
vajadzībām tika iekārtota arī pirmā grāmatspiestuve, kuru vadīja
Mihaels Karnals. Vēlāk grāmatas
iespieda Georgs Radeckis, Johans
Kesters, Kristiāns Lītke, Jakobs
Frīdrihs Hincs un Johans Frīdrihs
Hartknohs. 1685. gadā iznāca arī
pirmā plašākā latviešu valodas
gramatika – Heinriha Ādolfija
Attēls: Stefenhāgenu ģerbonis
grāmata «Pirmais mēģinājums
sniegt īsu ievadījumu latviešu valodā».
Nozīmīgs posms Jelgavas grāmatniecības attīstībā saistīts ar Johanu Frīdrihu Stefenhāgenu un viņa dzimtu. Jelgavā Stefenhāgenu
dzimtas pārstāvji darbojušies 150 gadus (1769 – 1919). Stefenhāgeni
izdeva grāmatas dažādās valodās – vācu, krievu, franču, igauņu,
lietuviešu, latviešu, latīņu, grieķu, ebreju un citās –, apgādāja ar tām
ne tikai Kurzemi, Zemgali, bet arī Rīgu, Tērbatu, Pēterburgu, Maskavu
un citas pilsētas. 19. gadsimta sākumā Stefenhāgenu apgāds bija
lielākais Baltijā. Grāmatu izdevumi bija ļoti daudzveidīgi – ābeces latviešu bērniem, piemēram, Stendera «Bildu Ābice», reliģiska rakstura
literatūra, praktisko zināšanu izdevumi par zemkopību un medicīnu,
lugas, likumu krājumi un citi.
Līdz 1801. gadam Stefenhāgens grāmatu spiestuvi vadīja pats, tad
– kopā ar māsasdēlu Johanu Martinu Petersu-Stefenhāgenu (1766
– 1839). Kopš 1801. gada firmas nosaukums bija «J.F.Stefenhāgens
un dēls» («J.F.Steffenhagen & Sohn»). Šajā laikā izdota pirmā mācību grāmata Latvijas vēsturē – «Kurzemes stāstu grāmata jeb tādu
lietu izteikšana, kas vērā liekamas un Kurzemē notikušas no veciem
laikiem līdz mūsu dienām» (1832, autors K.Šulcs).
1822. gadā Jelgavā sāka iznākt nedēļas izdevums «Latviešu
Avīzes» – pirmais laikraksts latviešu valodā, ko arī iespieda Stefenhāgena izdevniecībā.
Uzņēmuma pastāvēšanas beigu posmā Stefenhāgeni iespieda
tikai baltvāciešu literātu darbus, tā zaudēdami savu nozīmi latviešu
grāmatniecībā.
Uzņēmums stipri cieta Bermonta uzbrukuma laikā 1919. gadā.
Drīz pēc tam (1921) to nopirka grāmatu apgāds «Valters un Rapa»
(Rīga). Mūsdienās Stefenhāgena tradīcijas Jelgavā turpina «Jelgavas
tipogrāfija».
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pēc vakara un nakts
pasākumiem Pilsētas svētkos –
bezmaksas mikroautobusi
 Sintija Čepanone

Lai jelgavniekiem nodrošinātu iespēju nokļūt mājās
pēc Pilsētas svētku pasākumiem, kuri notiks vēlās
vakara stundās, naktī no 29. uz 30. maiju un no 30.
uz 31. maiju četros speciāli izveidotos svētku maršrutos līdz pat pulksten 2 naktī kursēs mikroautobusi.
Tos svētku dalībnieki varēs izmantot bez maksas.
Kā informē SIA «Jelgavas autobusu parks», bezmaksas sabiedriskais transports kursēs ar noteiktu intervālu no pulksten 22 līdz
2, nodrošinot iespēju pēc svētku pasākumiem no pilsētas centra
nokļūt attālākos pilsētas rajonos. Kopumā mikroautobusi kursēs
četros speciāli izveidotos svētku maršrutos, un reisi tiks sākti no
autobusu pieturām «Banka» vai «Centrs». Turpinājums 3.lpp.
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Teika par Pasta salu

Jelgava n tavējā
manabu
rāns,

Jelgavas skolēni pasnieguši dāvanu pilsētai 750.
dzimšanas dienā – viņi rakstījuši literāri radošus
darbus kā veltījumu savai pilsētai. Konkursā «Jelgava – mana un tavējā», ko organizēja Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrs, mūsu skolu
audzēkņi radošā veidā – prozā vai dzejā – pauda savas domas un emocijas par Jelgavu. Kopumā mūsu
pilsēta no skolēniem svētkos saņēma 58 literāros
apsveikumus – dāvanu no mazajiem un lielajiem
jelgavniekiem četrās vecuma grupās: 1. – 3. klase
(8 darbi); 4. – 6. klase (22 darbi); 7. – 9. klase (14
darbi); 10. – 12. klase (14 darbi).
Bērni un jaunieši konkursa darbos atspoguļojuši savas izjūtas un pieredzi, dzīvojot Jelgavā. To
novērtēt, ieliekot atzīmi, ir ārkārtīgi grūti, tāpēc
«Jelgavas Vēstnesis» šoreiz nenosauc uzvarētājus,
bet vienkārši piedāvā izbaudīt kaut daļu no mūsu
skolēnu izjūtām par savu pilsētu.

Jelgava
Viktorija Lāce, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7.c klases skolniece
Jelgava, skaistā Jelgava,
Tāda ir tikai viena.
Skaista tā ir vienmēr,
Nakts vai arī diena.

Pie Driksas domīgs students stāv
Zem tiltiem spožas gaismas blāv,
Un atceros es dziesmu to,
Par studentzēnu trūcīgo.

Vasarā tā krāšņi zied,
Un putni skaistas dziesmas dzied.
Bet ziemā sniegā ieskauta,
Tā liekas man kā pasaka.

Par to, ka jelgavniece esmu,
Es sirdī jūtu lepnumu.
Jelgava pilsēta izaugsmei,
Tu dāvā man cerību nākotnei.

Jelgavas sargs – Alnis
Reinis Bergmanis, Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klases skolnieks
Šis stāsts sākās manā agrā bērnībā, kad biju astoņgadīgs bērns un mācījos otrajā klasē. (Tagad esmu gandrīz divpadsmit gadus vecs pusaudzis
un mācos cienījamā 5. klasē!) Kādu pēcpusdienu man bija jādodas uz
angļu valodas nodarbību studijā, kas atrodas viesnīcā «Jelgava». Lai jūs
labāk saprastu stāstu, pateikšu, ka dzīvoju Pārlielupē, netālu no Svētbirzes.
Parasti uz nodarbību mani ved mamma, bet todien viņa bija saslimusi.
Mammīte piedāvāja sarunāt ar kaimiņieni, lai mani pavada, bet es teicu, ka
esmu jau liels un pats spēšu aiziet. No mājas izgāju ļoti drosmīgs un braši
soļoju pa savu ielu līdz pat Svētbirzei. Neesmu nekāds bailulis, bet, kad
bija jāšķērso šoseja, visa mana drosme bija pazudusi. Nekā nespēju saprast,
uz kuru pusi jāskatās, kad jāiet, kad jāstāv. Likās, ka veselu mūžību stāvu
šosejas malā. Negaidīti kāds saņēma manu roku un sacīja, lai pārliecinos,
ka nebrauc mašīnas, un mierīgi dodos pāri ielai. Bailes kļuva mazākas, droši
šķērsoju šoseju un jau pēc brītiņa gāju pa pļavu, no kuras paveras skats uz
mūsu skaisto Jelgavas pili. Pēkšņi klusa balss man lūdza, lai atlaižu ragu,
jo esot ļoti neērti soļot ar tik zemu noliektu galvu. Tikai tagad sapratu,
ka joprojām turu kāda roku, nē – ragu! «Paldies,» teica ragainis, «tagad
varam mierīgi parunāties.» Uztraucies teicu, ka vecāki neļauj sarunāties ar
nepazīstamiem cilvēkiem.
Ragainis atbildēja, ka, pirmkārt, viņš nav nekāds cilvēks, otrkārt, viņš
esot zināms jau kopš 1265. gada, tātad pat ļoti pazīstams. Izbrīnīts jautāju, kas tad viņš ir? Ragainis nobolīja savas lielās acis un sacīja, ka tikai
galīgs nesapraša neredz, ka viņš ir Alnis – Jelgavas sargs. Aplūkoju skaisto
dzīvnieku un teicu, ka laikam viņš ir ļoti vecs. Jelgavas sargs smiedamies
paskaidroja, ka starp saviem draugiem ir pavisam jauns. Sīrijas pilsētas
Damaskusas sargs – ērglis – gan esot jau cienījamā vecumā, ap 9000
gadu vecs. Jautāju, ko tad Jelgavas Alnis sargā? Viņš atbildēja, ka sargā
patriotiskus jelgavniekus un pilsētas garu. Kur var atrast jelgavniekus,
zināju, tāpēc Alnim jautāju, kur tad atrodas Jelgavas gars? Alnis pienāca
man tuvāk, nolieca milzīgo galvu, ar ragu pieskārās pie manām krūtīm un
teica, ka pilsētas gars atrodas pilsētnieku sirdīs. Padomāju un iesaucos:
«Tad jau tu esi mans sargs!» Smagi nopūties, Alnis teica: «Nu beidzot esi to
sapratis!» Vienā brīdī sapratu, ka visas manas bailes ir izzudušas, un mani
pārņēma kauns, ka biju sabijies gluži kā mazulis. Alnis saprata, ka jūtos
neērti. Lai uzlabotu manu omu, draugs man izstāstīja visai neglaimojošu
notikumu no savas dzīves.
Te būs Aļņa stāsts: «Es ļoti labi atceros hercogu Jēkabu, viņš bija draudzīgs
un ļoti sportisks, ātri skrēja. Īpaši ātri skrēja ar koku rokās. Labi, stāstīšu
tā, lai tu vari saprast. Ar Jēkabu bijām lielos draugos. Viņš mani bieži pilī
cienāja ar dažādiem gardumiem. Kādu vakaru ievēroju, ka pils bija spoži
izgaismota, tāpēc nolēmu iegriezties ciemos. Pils bija ļaužu pilna, katrā gaitenī varēja sastapt kādu svinīgi ģērbtu viesi. Kalpotāji skraidīja kā skudriņas.
Pats hercogs Jēkabs bija uzposies kā karalis, tāpēc nolēmu viņu netraucēt
un šoreiz cienastu sameklēt pats. Man ļoti garšo hercoga citronu tēja ar
labi daudz medus un lielu, apaļu kliņģeri klāt. Ļoooti garšīgi! Iedomājoties
par gardumiem, man jau siekalas saskrēja mutē. Vispār hercoga Jēkaba
pavāri gatavoja brīnišķīgi. Devos uz hercoga virtuvēm. Kalpotāji man
nepievērsa lielu uzmanību, jo visi skraidīja kā sasviluši. Taisnā ceļā devos
uz pieliekamajiem kambariem. Vēl šodien nezinu, kā tas gadījās, bet, kad
pavāri nāca pēc svinīgās tortes, tā jau labu laiku atradās manā vēderā.
Torte nebija nekāda mazā, bet es jau arī neesmu nekāds vārgulis, pieveicu
visu. Ieraudzījuši tukšu milzīgo paplāti, uz kuras stāvēja kūka, pavāri sāka
nežēlīgi klaigāt. Nemaz nezināju, ka cilvēks spēj tik skaļi bļaut! Tāpat kā
nezināju, ka vecais hercogs Jēkabs, paķēris malkas pagali, spēj tik ātri skriet!
Aiz manis, protams!»
Klausoties smieklīgo stāstu, pat nepamanīju, ka esam jau pie viesnīcas.
Gāju iekšā pa viesnīcas durvīm un atskatījos. Alnis stāvēja uz kalniņa un
smaidīja. Nenocietos un pie durvīm pamāju draugam. Viesnīcas administratore tikai nogrozīja galvu, jo iela bija tukša.
Kopš tā brīža, ja vecāki netiek, uz nodarbībām mani pavada draugs Alnis.
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Reiz Jelgavā valdīja liela garlaicība. Pilsētas mērs domāja, domāja un izdomāja, ka varētu
Jelgavā izveidot salu. Taču pilsētā nebija neviena ezera, bet bija liela, plata upe – Lielupe.
Viņš lika strādniekiem upē izveidot salu. Darbs bija grūts. Akmeņus, smiltis, granti un melnzemi viņi veda no Vidzemes. Sala bija gatava pēc trīs gadiem. Tajā iekārtoja lielu parku un
dažādas atrakcijas, lai pilsētas iedzīvotājiem nebūtu garlaicīgi.
Beidzot sala bija gatava, bet tai nebija nosaukuma. Pilsētas mērs staigāja pa pilsētu un
vaicāja iedzīvotājiem, kā nosaukt jauno salu. Mērs aptaujāja ļoti daudzus cilvēkus, bet
neviens nosaukums viņam nepatika. Te garām gāja kāds vīrs. Viņš teica: «Kaut pilsētā būtu
pasts, lai es varētu radiniekiem aizsūtīt vēstuli!» Tad pilsētas mērs izdomāja uzcelt uz salas
pastu un pie reizes nosaukt salu par Pasta salu.
Un tā radās Pasta sala.

Jelgava –
mana un tavējā

Sofja Gridjuško, Jelgavas Mūzikas vidusskolas 1. kursa audzēkne
Noskanēja zvans uz stundu. Es ātri iegāju klasē un apsēdos pēdējā solā
blakus savam draugam Maksimam. Tagad būs pēdējā – klases stunda,
tāpēc sagatavojāmies labi atpūsties. Klasē ienāca audzinātāja un sāka runāt: «Labdien! Kā es redzu, visi ir veseli, un tas ir labi. Šajā stundā būs ļoti
interesanta tēma. Jūs jau zināt, šogad mūsu pilsētai Jelgavai ir jubileja – 750
gadi. Tāpēc šodien klases stundas temats «Jelgava – mana un tavējā». Kurš
grib pastāstīt par Jelgavu? Maksim, ko tu zini par Jelgavu?»
Es paskatījos uz savu solabiedru. Mans draugs bioloģijas burtnīcā zīmēja
karakuģus. Jāatzīst, viņš to darīja ļoti meistarīgi. «Maksim,» skolotāja sāka
dusmoties, «ko tu dari?» – «Es? Domāju par Jelgavu,» viltīgi atbildēja zēns,
«es domāju par skaisto Mītavas tiltu, ko uzcēla 2012. gadā. Es ar vecākiem
un draugiem esmu tur bijis daudzas reizes.» – «Labi. Bet vai tu esi aplūkojis
studenta skulptūru?» jautāja skolotāja. «Jā, esmu arī nofotografējies ar
Jelgavas studentu,» pašapzinīgi atbildēja Maksims.
Skolotāja bija apmierināta, bet Maksims sāka zīmēt tankus. Stunda turpinājās. «Jelgavā ir daudz pieminekļu. Kurai vēsturiskai personai ir uzcelts piemineklis netālu – blakus Trīsvienības baznīcas tornim?» – «Jānim Čakstem!»
sāka saukt klase. «Malači! Viņš bija pirmais Latvijas prezidents, pieminekli
viņam uzbūvēja 2003. gadā. Jānis Čakste bija gudrs prezidents.»
Skolotāja turpināja: «Vēl viens jautājums. Bērni, kam šodien Jelgavā
ir vislabāk?» – «Es, es zinu!» sauca Mareks, «velosipēdistiem! Es kā velobraucējs varu apliecināt, ka pilsētā ir daudz veloceliņu. Var braukt līdz
Ozolniekiem! Ļoti ērti!» – «Marek, tev ir taisnība, bet Jelgavā dzīvo arī tie,
kam nav divriteņu,» piezīmēja audzinātāja.
Visi sāka sačukstēties. «Klusumu! Domāju, ka visi piekritīs – cilvēkiem
tagad ir ļoti interesanti dzīvot Jelgavā,» turpināja skolotāja, «šeit ir daudz
atpūtas vietu... Aija, Aija, tu arī gribi kaut ko teikt?» – «Jā,» atbildēja meitene,
bet es paskatījos uz Maksimu. Tagad viņš zīmēja lidmašīnas... «Man visvairāk
patīk tas, ka šeit ir daudz svētku un pasākumu!» atzina Aija. «Cik gadu jau
notiek Ledus skulptūru festivāls un Smilšu skulptūru festivāls! Manuprāt,
cilvēki, kas var veidot skaistumu no tik nepastāvīgiem materiāliem kā ledus
un smiltis, ir ļoti talantīgi.»
Es atkal paraudzījos uz savu blakussēdētāju. Jā, mans draugs noteikti ir
talantīgs! Tagad viņa burtnīcā bija attēlota gandrīz visa karatehnika. Viņš
pastūma uz manu pusi savus mākslas darbus un pats tīrā lapā sāka zīmēt
jaunu kompozīciju.
«Vēl,» arī Gintam bija ko teikt, «es katru gadu skatos Piena paku laivu
regati. Aizraujošs pasākums! Nākamajā gadā es arī piedalīšos regatē kopā
ar tēvu!» Visi ar cieņu palūkojās uz Gintu. Pēkšņi Felikss izsaucās: «Gint, bet
tu taču neproti peldēt!» Skolotāja nosodoši paskatījās uz Feliksu: «Nerunā
muļķības! Ko tu pats mums vari pateikt?» – «Man pēc piecām minūtēm ir
autobuss. Un es varu pateikt, ka Jelgavā autobusi nekavē! Vai es varu iet?»
– «Vari.» Felikss paņēma somu un izskrēja no klases.
Stunda turpinājās. «Skolotāj, es arī gribu izteikties,» bilda Emma. Viņa
ir mūsu klases vecākā un ļoti gudra meitene. «Man patīk dzīvot Jelgavā
tāpēc, ka skolēniem šeit ir iespējas strādāt vasarā! Tas ir ļoti jauki, un var
arī nopelnīt naudu. Es, piemēram, pagājušajā vasarā strādāju bērnudārzā.
Nu, to jau jūs visi zināt.» Visi saskatījāmies: mēs bijām dzirdējuši par Emmas
jautrajiem piedzīvojumiem auklītes lomā.
«Labi,» teica skolotāja, bet es paskatījos uz solabiedru. Tagad viņš zīmēja kaut ko neparastu, tāpēc es iztraucēju viņu ar klusu jautājumu: «Ko
tu zīmē?» Viņš noslēpumaini paskatījās uz mani un klusēdams turpināja
darbu.
«Vai kāds vēl grib kaut ko teikt? Amēlij, varbūt tu?» – «Nē, es nezinu,
ko teikt. Man nav ideju, pajautājiet manam brālim Rolandam!» Amēlija
pašķielēja uz brāli. Viņš ar pārmetumu paskatījās uz māsu un atbildēja:
«Man Jelgavā patīk tas, ka te dzīvo daudz labu, godīgu, atbildīgu cilvēku!»
– «Jā, malacis, Roland! Tie ir ļoti pareizi vārdi,» skolotāja bija priecīga.
«Stunda drīz beigsies. Es ceru, ka šodien jums nebija garlaicīgi.» – «Nē!
Nebija!» visi sauca cits caur citu.
«Tas ir ļoti labi. Maksim, es domāju, ka tu arī kaut ko atcerēsies no šīs stundas. Es redzēju, ka tu visu laiku kaut ko zīmēji, zīmēji.» Skolotāja pienāca pie
mūsu sola. Maksims, apmierināti smaidīdams, parādīja skolotājai savu zīmējumu. Tur (brīnums, pa kuru laiku!) bija skaisti uzzīmēts Jelgavas pils siluets.
Un virs zīmējuma greznojās uzraksts «Jelgava – mana un tavējā».

Jelgava – mana un tavējā
Kirils Kārkliņš, Jelgavas 5. vidusskolas 8.a klases skolnieks
Ir Latvijā krāšņu vietu ne mazums,
Un katram no mums tā ir savējā,
Bet klusi tev pačukstēšu par pilsētu,
Kura ir tikpat mana, kā tavējā.
Ja esi noguris ceļinieks,
Uz Latvijas sirdi tad dodies,
Kur Lielupes krastā stāv baroka pils.
Tu, Jelgava, vecumam nepadodies!
Ikreiz, kad tava pilsētas elpa
Pieglaužas maniem vaigiem,
Es aizmirstu savas nedienas
Un piederu tev uz mūžīgiem laikiem.

Un torņa zvanu skaņas
Kā svētā dziesma plūst.
Lai būtu kā iedvesmas avots
Sapņiem, kas piedzimst
un neizkūst!
Kad kļūsim reiz pieauguši,
Es vēlos, lai atgrieztos mēs
Šai tuvā un brīnišķā pilsētā,
Ko par Jelgavu dēvēju es!

Vecā Jelgava
Anna Poņatovska,
Jelgavas 6. vidusskolas
11.a klases skolniece
Albumā atradu vecas bildes –
Pie upes pilsētu skaistu es redzu:
Tur vecas mājas, tornis un pils,
Uz ielām bruģis ieklāts ir.
Tur cilvēki laimīgi dzīvoja agrāk,
To pilsētu skaisto par Mītavu sauca.

Bet kur tas viss mūsdienās?
Tās mājas, tas tornis, tā pils?
Karš pāri ir gājis,
Par pelniem viss pārvērties ir.
Bet tagad te Jelgava stāv,
Viss būvēts un celts no gala.
Es skatos pa logu un redzu –
Tur pilsēta, tornis, pils salā.

Mans talismans
Marta Plivča, Jelgavas 2. pamatskolas 3. klases skolniece
Ir svētdiena. Mamma, tētis un es dodamies pastaigā pa mūsu pilsētu.
Katru reizi mēs pamanām ko jaunu. Dažreiz tās ir lielas un varenas pārmaiņas. Te debesīs ieslējies augsts gājēju tilts, te gar Driksas un Lielupes
krastiem aizvijas romantiskas pastaigu takas, te Driksas krastā piestājis
kuģītis, kas aicina skaistā braucienā. Dažreiz tas ir mazs ziediņš, kas uzplaucis krastmalas apstādījumos, kūka un smaržīga tēja Tējas namiņā.
Gandrīz divus gadus pie Mītavas tilta zem lietussarga stāv Jelgavas
students. Mani vecāki viņu drusku pazīst, jo pirms daudziem gadiem arī
mana mamma un tētis bija studenti. Kad ejam garām Jelgavas studentam, viņi vienmēr nodungo dziesmiņu (tā esot Jelgavas studentu himna):
«Ir vakars vēls, un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst...»
Vecāki saka, ka students nesot veiksmi, ja viņam pieskaroties. Es
iepazinos ar to bronzas skulptūru un pārbaudīju. Tagad mēs tiekamies
bieži.
Es paspiežu studenta kreiso roku, kurā viņš tur lietussargu, un pačukstu labās auss virzienā (ausi es nevaru aizsniegt), ka gribu matemātikas
kontroldarbā deviņnieku, bet krievu valodā man derētu desmitnieks.
Ticiet vai ne, bet Jēkabs Ceriņš, tā sauc studentu, to nokārto! Tiesa, viņš
gan vienmēr atgādina, ka kontroldarbiem jāsagatavojas, jāizmācās.
Viņš visu zina, jo mācās mūsu universitātē 3. kursā. Dzimšanas diena
viņam ir 26. jūlijā.
Students ir mans talismans. Es viņam uzticēju savu sapni – gribu
būt ārste un ārstēt jelgavniekus. Jēkabs apsolīja manu sapni piepildīt,
ja es skolā labi mācīšos. Viņš saka, ka Jelgavā var augt un droši sapņot
par lielām lietām. Es ticu savam talismanam. Viņš stāv ļoti labā vietā,
vēro mūs katru dienu, dzird mūsu sarunas, redz un vērtē mūsu darbus,
piepilda mūsu sapņus. Ja vēlaties, pārbaudiet paši!

Mana Jelgava
Renāte Laure, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 5.m klases skolniece
Šīs ir manas mājas,
Mana pilsēta,
Šeit ir manas saknes,
Mana Jelgava.

Ik vakaru šeit debesīs
Silts zvaigžņu lietus līst,
Un upmalā pie Mītavas
Stāv students, gaismās tīts.

Ik rītu pils visstaltākā
Jau atkal gaida mūs,
Lai sienās savās senajās
Mums dotu zinības.

Ik nakti tornis augstākais
Mums dāvā drošību,
Mums dāvā savu esību
Un laika ritumu.

Ik dienu zirgi savvaļā
Jūt vēju, brīvību,
Jūt rasas smaržu zālājā
Un dabas tuvību.

Šīs ir manas mājas,
Mana pilsēta,
Šeit ir manas saknes,
Mana Jelgava.
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Pēc vakara pasākumiem svētkos
būs bezmaksas mikroautobusi
No 1.lpp.

Svētku maršruts Nr.1: Banka–
Ozolnieki–Loka maģistrāle–Kalnciema ceļš–Vītoliņi–Centrs–Autoosta–Banka. Mikroautobuss kursēs
no autobusu pieturas «Banka» Akadēmijas ielā pulksten 22.30, 23.45,
0.30, 1.15 un 2.00. Tas brauks pa
šādu maršrutu: autobusu pietura
«Banka» (Akadēmijas iela)–Lielā
iela–Rīgas iela līdz Ozolniekiem
(Aizupe)–Rīgas iela–Loka maģistrāle–autobusu pietura «Bērzu kapi»
(Loka maģistrāle)–Kalnciema ceļš
līdz Vītoliņiem–Vītoliņi (Kalnciema
ceļš)–Rīgas iela–autobusu pietura
«Centrs» (Lielā iela)–Autoosta (Pasta iela)–Raiņa iela–autobusu pietura «Banka» (Akadēmijas iela).
Svētku maršruts Nr.2: Centrs–
Tušķi–Aspazijas iela–Rūpniecības
iela–Tērvetes iela–Viskaļu iela–Sieramuiža–Dzelzceļa stacija–Centrs.
Mikroautobuss kursēs no autobusu
pieturas «Centrs» pulksten 22.15,
23.00, 23.45, 0.30, 1.15 un 2.00.
Tas brauks pa šādu maršrutu:
autobusu pietura «Centrs» (Lielā
iela)–līdz Tušķiem (Dobeles šoseja)–Tušķi (Dobeles šoseja)–Atmodas iela–Dambja iela–Rūpniecības
iela–Tērvetes iela–Salnas iela–Ruļļu iela–Viskaļu iela–Lietuvas šoseja–Miera iela–Bauskas iela–Staļģenes iela–Kārniņu ceļš–Aizsargu
iela–Miera iela–Lietuvas šoseja–Stacijas iela–Dzelzceļa stacija

(Zemgales prospekts)–Akadēmijas
iela–autobusu pietura «Centrs»
(Lielā iela).
Svētku maršruts Nr.3: Banka–Tirgus–Satiksmes iela–Dobeles šoseja–
Autoosta–Dzelzceļa stacija–Banka.
Tas kursēs no autobusu pieturas
«Banka» pulksten 23.00, 0.00, 1.00
un 2.00 un brauks pa šādu maršrutu: autobusu pietura «Banka»
(Akadēmijas iela)–Uzvaras iela–Dobeles iela–Blaumaņa iela–Lapskalna iela–Zvejnieku iela–Satiksmes
iela–Dobeles šoseja–Lielā iela–Pasta
iela–Stacijas iela–Dzelzceļa stacija
(Zemgales prospekts)–Banka (Akadēmijas iela).
Svētku maršruts Nr.4: Banka–
Cukurfabrikas stacija–K.Helmaņa
iela–Brīvības bulvāris–Centrs–Autoosta–Banka. Kursēs no autobusu
pieturas «Banka» pulksten 22.30,
23.30, 0.30 un 1.30. Tas brauks pa
šādu maršrutu: autobusu pietura
«Banka» (Akadēmijas iela)–Lielā
iela–Brīvības bulvāris–Garozas
iela–Cukurfabrikas stacija (Garozas iela)–Aviācijas iela–K.Helmaņa
iela–Brīvības bulvāris–Garozas
iela–Rīgas iela–Lielā iela–Pasta iela–Raiņa iela–Akadēmijas
iela–autobusu pietura «Banka»
(Akadēmijas iela).
Mikroautobusi šajos svētku mar
šrutos pasažieriem būs bez maksas.
Detalizētas maršrutu shēmas pieejamas mājas lapā www.jap.lv.

Konkursa «Atrodi Jelgavas
pilsētas svētku logo» rezultāti
Paldies 157 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas svētku
logo ir publicēti 21. maija numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas svētku logo.
Pareizi atbildēja 91 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Inese Jaunsubrēna, Sandra Īriste, Māris Kazāks, Inta Lasmane, Inta Rubule, Ilze
Kubarko, Aija Grika, Jolanta Levica un Anda Subatalova.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Devītajiem un divpadsmitajiem tuvojas izlaidumi
Tuvojas 9. un 12. klašu izlaidumu laiks. Izlaidumu maratonu mūsu pilsētā
11. jūnijā ievadīs Jelgavas 6. un 5. vidusskola, bet lielākā daļa izlaidumu gaidāmi 12. un 13. jūnijā. Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, 9. klasi šogad
pilsētā absolvēs 570 skolēni, 12. klasi – 294, Jelgavas Mūzikas vidusskolu – 14,
Amatu vidusskolu – 85, bet Jelgavas tehnikumu – 114 audzēkņi.
Izglītības iestāde

Izlaidumi
9. klase
12. klase
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 12.06.2015.
12.06.2015.
Pulksten 12 – 9.m
Pulksten 17
Pulksten 14 – 9.a, b
Jelgavas Valsts ģimnāzija
12.06.2015.
30.06.2015.
Pulksten 18
Pulksten 19
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
13.06.2015.
12.06.2015.
Pulksten 12 – 9.kv
Pulksten 16
Pulksten 14.30 – 9.soc (kultūras namā)
Pulksten 17 – 9.kom
(kultūras namā)
Jelgavas 4. vidusskola
13.06.2015.
13.06.2015.
Pulksten 15.30
Pulksten 12
Jelgavas 5. vidusskola
12.06.2015.
11.06.2015.
Pulksten 12 – 9.a
Pulksten 13
Pulksten 14 – 9.b, c
Jelgavas 6. vidusskola
11.06.2015.
12.06.2015.
Pulksten 17
Pulksten 17
Jelgavas Vakara (maiņu)
12.06.2015.
30.06.2015.
vidusskola
Pulksten 13
Pulksten 17
Jelgavas 2. pamatskola
12.06.2015.
Pulksten 16
Jelgavas 1. internātpamatskola 12.06.2015.
Pulksten 17
Jelgavas 2. internātpamatskola 12.06.2015.
Pulksten 12
Jelgavas Mākslas skola		
30.05.2015.
		
Pulksten 11
Jelgavas Mūzikas vidusskola		
12.06.2015.
		
Pulksten 17
Jelgavas Amatu vidusskola
29.05.2015. pulksten 13 – 12. klase
27.06.2015. pulksten 12 – tērpu stila speciālisti, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, CNC darbagaldu iestatītāji, maizes un miltu konditorejas
izstrādājumu izgatavošanas speciālisti, ESF frizieru un vizāžistu grupa;
pulksten 15 – pavāri, konditori, frizieri, pavāra palīgi, montāžas darbu
atslēdznieki
Jelgavas tehnikums
28.06.2015. pulksten 12 – 401. grupa automehāniķi, 402. grupa mēbeļu galdnieki, 409. grupa inženierkomunikāciju tehniķi, 107. grupa autoatslēdznieki
28.06.2015. pulksten 15 – 403. grupa viesmīlības pakalpojumu speciālisti, 405.
grupa viesmīlības pakalpojumu speciālisti, 408. grupa datorsistēmu tehniķi

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Šogad renovēs vēl
piecas mājas
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Slēgtie ielu posmi
Jelgavas Pilsētas
svētku laikā

29. maijā satiksmes kustības
plūsma slēgta:

• Lielās ielas posmā no Dambja
ielas līdz Akadēmijas ielas krustojumam laikā no pulksten 18.30
līdz gājiena beigām aptuveni
pulksten 21;
• Pulkveža O.Kalpaka ielas posmā
no Lielās ielas līdz Raiņa ielai laikā
no pulksten 18 līdz pulksten 21;
• Svētes ielas posmā no Pulkveža
O.Kalpaka ielas līdz Mātera ielai laikā
no pulksten 18 līdz pulksten 20.30;
• Uzvaras ielas posmā no Akadēmijas un Lielās ielas krustojuma līdz K.Barona ielai laikā no
pulksten 19 līdz gājiena beigām
pulksten 21;
• K.Barona ielas posmā no Uzvaras
ielas līdz Pasta ielas krustojumam laikā no pulksten 19 līdz pulksten 21;
Nupat sākusies 120 dzīvokļu mājas renovācija Katoļu ielā 17, un saskaņā ar projektu tur tiks • J.Čakstes bulvāra posmā no
veikta ne tikai kompleksa ēkas siltināšana un nomainītas inženierkomunikācijas, bet arī īpaša Mītavas tilta līdz Ūdens ielai no
uzmanība pievērsta kvalitatīvas ventilācijas nodrošināšanai.
Foto: Raitis Supe pulksten 23.45 līdz 1.25;
 Sintija Čepanone
J.Vidžis uzteic iedzīvotāju izvēlēto kāpņu telpu remonts, noslēgsies • Pilssalas ielā no viena līdz otram
Jelgavas pils stūrim uguņošanas
risinājumu ventilācijas nodroši- oktobra vidū.
Ja viss noritēs, kā plānāšanai Katoļu ielā 17. «Dzīvokļu
«Drīzumā paredzēts sākt arī rīkošanai no pulksten 23 līdz pulknots, tad šī gada laikā
īpašniekiem regulāri skaidrojam Lāčplēša ielas 33 un Svētes ielas sten 24.10.

Jelgavā būs renovētas
vēl sešas daudzdzīvokļu
mājas, kuru pārvaldnieks
ir SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP). Tas tiks izdarīts
vēl iepriekšējās valsts
atbalstītās siltināšanas
programmas gaitā, taču
JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis nerenovēto māju
dzīvokļu īpašniekus jau
aicina lemt par dalību
jaunajā programmā un
sākt nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Nupat noslēgusies divstāvu mājas Lielajā ielā 39 renovācija – tur
nosiltinātas ēkas sienas, bēniņi un
jumts, nomainīts jumta segums un
logi, kā arī modernizēta apkures
sistēma un veikts kāpņutelpu
remonts. Savukārt nupat sākušies
darbi Katoļu ielā 17, un tos veic SIA
«Amaxs», kas jau līdz šim renovējusi
vairākas mājas mūsu pilsētā.

kvalitatīvas ventilācijas nozīmi
– renovējot māju, maksimāli tiek
samazināti siltuma zudumi, līdz
ar to jautājums par gaisa apmaiņu
vēlamā mikroklimata radīšanai
kļūst jo īpaši aktuāls. To apzinoties,
Katoļu ielas 17 dzīvokļu īpašnieki
lēmuši par līdzīgu risinājumu, kāds
ir Helmaņa ielā 3. Proti, renovācijas
procesā tiks veikta ventilācijas sistēmas uzlabošana, ne tikai iztīrot ventilācijas šahtas, bet arī nomainītajos
logos iebūvējot gaisa pretplūdes
vārstus un ventilācijas skursteņus
aprīkojot ar mehāniskajiem aeratoriem,» skaidro J.Vidžis.
JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts piebilst, ka līdztekus ārsienu, pagraba un cokola siltināšanai
Katoļu ielā 17 darbu gaitā tiks
nomainītas inženierkomunikācijas
un modernizēta apkures sistēma,
nomainīts jumta segums un logi
kāpņu telpās un atsevišķos dzīvokļos. Tāpat tiks veikta visu balkonu
sanācija jeb atjaunotas to nesošās
konstrukcijas, nomainītas aizsargmalas. Šajā mājā darbi, tostarp

28 renovāciju – šobrīd jau tiek gatavots līgums par darbu veikšanu,
savukārt, tiklīdz būs saņemts apstiprinājums no LIAA un bankas,
varēs sākties arī daudzdzīvokļu
mājas Kungu ielā 23 un Vīgriežu
ielā 30 siltināšanas process,» skaidro
O.Kukuts, norādot, ka tādējādi šogad varētu tikt nosiltinātas kopumā
sešas JNĪP pārvaldītās mājas. Jāpiebilst, ka šo māju dzīvokļu īpašnieki
būs paguvuši ēku renovāciju veikt
iepriekšējās siltināšanas programmas gaitā.
Kaut arī šobrīd vēl nav apstiprināti jaunā plānošanas perioda
programmas nosacījumi, J.Vidžis
dzīvokļu īpašniekus rosina tai
gatavoties jau laicīgi. «Jau šobrīd
dzīvokļu īpašnieki aicināti vienoties
par savas mājas renovāciju un pieņemt attiecīgu lēmumu. Tāpat jau
tagad var veikt ēkas tehnisko apsekošanu, energoauditu un izstrādāt
renovācijas projektu, kuru iesniegt,
tiklīdz tiks izsludināta pieteikšanās
jaunajai siltināšanas programmai,»
informē JNĪP vadītājs.

Pirmie pilsētas piegružotāji jau saukti
pie atbildības; akcija turpinās
 Sintija Čepanone

Kopš pilsētā izsludinātās
akcijas «Pieķer pilsētas
piegružotāju» apritējuši
divi mēneši, un nupat
izlozēti pirmie divi cilvēki, kuru iesūtītās foto
grāfijas ļāvušas uzzināt
pilsētas piegružotājus.
Viņiem organizatori veicināšanas balvu pasnieguši personīgi. Savukārt
nākamā izloze plānota
jūlijā – arī tu vari palīdzēt
atmaskot bezatbildīgos
iedzīvotājus, kuri, atbrīvojoties no atkritumiem,
pārkāpj noteikumus!
Akcijas «Pieķer pilsētas piegružotāju» laikā Jelgavas Pašvaldības
policija kopumā saņēma 24 fotoattēlus. Tiesa, daudzos gadījumos
par vienu notikumu iesūtīti vairāki
fotoattēli, tāpat iedzīvotāji sūtījuši
bildes, kurās fiksēts pārkāpums,
nevis cilvēks tā izdarīšanas procesā,
līdz ar to vainīgo nav iespējams
noteikt un saukt pie atbildības. «No
visiem iesūtītajiem fotoattēliem akcijas nolikumam atbilda desmit, un
tieši no šiem desmit foto autoriem
izlozēti tie divi, kuri saņēma veicināšanas balvu par iesaistīšanos akcijā,» norāda SIA «Zemgales Eko»
valdes loceklis Aleksejs Jankovskis,

atzīstot, ka galvenokārt pārkāpēji
pieķerti, no saviem sadzīves atkritumiem atbrīvojoties pie kapsētām
izvietotajos konteineros, tāpat fiksēts, ka sveši iedzīvotāji atkritumus,
tostarp būvgružus, izmet daudzdzīvokļu māju konteineros. «Taču
vairākas bildes ir faktu konstatācija
– nofotografēta jau piegružota vieta
pilsētā, bet cilvēks, kurš to izdarījis,
vai kādas citas liecības, kas norādītu
uz pārkāpēju, nav fiksētas,» skaidro
A.Jankovskis.
Jau šobrīd Pašvaldības policija
pirmos pārkāpējus saukusi pie
atbildības. Pašvaldības policijas
pārstāve Aiva Saulīte informē, ka
akcijas gaitā pirmajos divos mēnešos
sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli – viens pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu,
savukārt otrs – pēc Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.09-6 «Saistošie noteikumi par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu» 40. punkta 40.1. apakšpunkta,
kas nosaka, ka ir aizliegts novietot
atkritumus jebkurā to savākšanai
vai apglabāšanai neparedzētā vietā,
tajā skaitā nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos,
mežos vai ievietot citiem atkritumu
radītājiem paredzētos konteineros.
«Abi administratīvā pārkāpuma
protokoli nosūtīti izskatīšanai Paš-

valdības administratīvajai komisijai.
Vēl divos gadījumos pēc Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu iekasēti naudas
sodi 25 un 30 eiro apmērā,» norāda
A.Saulīte.
Akcija «Pieķer pilsētas piegružotāju» Jelgavā turpinās – iedzīvotāji
arī turpmāk vizuālās liecības (foto,
video), kurās fiksēts pārkāpējs, viņa
automašīnas numurs vai cita informācija, kas ļautu atpazīt pārkāpēju,
ar īsu aprakstu aicināti nosūtīt pa
e-pastu eko@eko.jelgava.lv vai
poic@poic.jelgava.lv vai izmantojot
mobilo aplikāciju «Jelgavas pilsētsaimnieks». Tāpat lūgums norādīt
savu kontaktinformāciju – tālruņa
numuru, e-pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties
ar cilvēku, kurš fiksējis pārkāpumu.
Jāuzsver, ka šī informācija netiks
publiskota. Tāpat būtiski, lai fotogrāfijai vai videomateriālam, kas
nosūtīts akcijas organizatoriem,
būtu pievienota papildinformācija,
piemēram, fiksētā pārkāpuma izdarīšanas adrese, laiks, citas ziņas, kas
varētu veicināt pārkāpēja atrašanu
un saukšanu pie atbildības.
Jāatgādina, ka akcija «Pieķer
pilsētas piegružotāju» sākās 9.
martā un ilgs līdz 1. novembrim.
Akcijas nolikums pieejams SIA
«Zemgales Eko» mājas lapā www.
zemgaleseko.lv.

30. maijā satiksmes kustības
plūsma slēgta:

• J.Čakstes bulvārī no Lielās ielas

līdz Ūdens ielai no pulksten 8.30
līdz 15.30;
• J.Čakstes bulvāra posmā no
Mītavas tilta līdz Ūdens ielai no
pulksten 22.45 līdz 1.25;
• Vecpilsētas ielā no K.Barona
ielas līdz J.Asara ielai no pulksten
6 līdz 16.

JPPI «Pilsētsaimniecība» pārdod
rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli
koksni 122,42 m 3, turpmāk – kustamā

manta, kas atrodas Zālītes ielas un Lediņu meža
elektrolīniju aizsargjoslās.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/
saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai
mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
2. Kustamo mantu dabā var apskatīt no š.g.
29. maija līdz 9. jūnijam, sazinoties ar mežzini
Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 11.06.2015.
plkst. 10 JPPI «Pilsētsaimniecība», Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 11.06.2015. plkst. 10 JPPI «Pilsētsaimniecība», Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 5800 euro.
6. Izsoles nodrošinājums ir 580 euro, nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles JPPI
«Pilsētsaimniecība» ar pārskaitījumu – AS «SEB
Banka», konts LV61UNLA 0050 0010 0312 1
– vai iemaksājot skaidrā naudā kasē, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā.
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Skolēnu uzņemšanas kārtība
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7. klasē
Skolēnu reģistrācija
7. klasē 2015./2016. m.g.
notiek no 01.06.2015. līdz 11.06.2015.
1. kabinetā (1. stāvā)
1., 3., 5., 8., 10., 12. jūnijā no plkst.9 līdz 14;
2., 4., 9., 11. jūnijā no plkst.13 līdz 18.

Uzņemšanas noteikumi
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klasē
Skolēnu reģistrācija 10. klasē 2015./2016. m.g.
notiks no 15. līdz 19. jūnijam
skolotāju istabā (2. stāvā)
15. – 18. jūnijā no plkst. 9 līdz 14,
19. jūnijā no plkst. 9 līdz 12.
Uzņemto skolēnu un vecāku sanāksme –
19.06.2015. plkst. 15 skolas aktu zālē.
Plašāka informācija ģimnāzijas mājas lapā
www.jvg.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija
lūdz atsaukties

mirušā Valerina Sosnova
(dzimis 28.06.1951., dzīvoja
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā) radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par viņa
radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai
zvanīt pa tālruni 63028550.
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Smilšu skulptūras – pilsētas dāvana
jelgavniekiem
Krievijas mākslinieks smilšu skulptūras «Prāta sapnis» autors Ivans Loktjukins Pasta salu, kur pavadītas piecas dienas intensīva darba, nodēvējis
par brīnumu salu. Darba procesā viņam esot radusies atklāsme, ka katrs
pats ir savas laimes mākslinieks. «Cilvēki mums apkārt ir tādi, kādi paši
esam. Ja mēs ieskatīsimies sevī un atklāsim, ka esam skaisti, arī pasaule
būs skaista. Visas mūsu vēlēšanās piepildīsies,» pārliecināts viņš. Smilšu
skulptūru mākslinieki pirms došanās prom atzina, ka no Jelgavā radītajiem
darbiem un pašas pilsētas atvadās ar ļoti pozitīvām emocijām un cer, ka
tikpat pozitīvas emocijas jelgavniekos visu vasaru raisīs arī viņu atstātās
skulptūras par tēmu «Nākotnē pēc 750 gadiem».
Smilšu skulptūru festivāla uzvarētāji
1. vieta – Agnese Rudzīte-Kirillova (Latvija) «Nākotnes atlanti»
2. vieta – Aleksandrs Skarednovs (Krievija) «Sastinguši pagātnē»
3. vieta – Irina Taflevskaja (Ukraina) «Tiekšanās»
Žūrijas simpātiju balva – Eda Kaitana (Turcija) «Neapzinoties» un Andrejs Košeļevs
(Krievija) «Kad debesis kļūs par mājām»
CBS «Igate» simpātiju balva – Henrijs Timusks (Igaunija) «Miera nesējs»
AS «Gjensidige Baltic» simpātiju balva – Sanita Rāviņa (Latvija) «Mākslīgais intelekts»

Šogad ir Jelgavas 750. jubilejas gads un gan jelgavnieki savai pilsētai, gan pilsēta saviem iedzīvotājiem sarūpē lielākas un mazākas dāvanas. Vienu šādu dāvanu jelgavnieki varēs baudīt visu vasaru – 9. starptautiskajā smilšu skulptūru festivālā radītos
mākslas darbus Pasta salā jau no rītdienas, 29. maija, varēs aplūkot bez maksas. Taču arī abas festivāla dienas apmeklētāju
netrūka. Uzrunātie jelgavnieki atzīst – viņi lepojas, ka dzīvo Jelgavā, lepojas ar to, ka pilsētā radīta tik skaista vieta kā Pasta sala
un ka tieši Jelgavā īstenota tik grandioza ideja par smilšu kalna transformēšanu skulptūru parka izveidei. Festivālā piedalījās
17 mākslinieki, kas pārstāvēja 12 pasaules valstis, no vairāk nekā 900 tonnām smilšu radot 15 konkursa skulptūras, demo
skulptūru «Vecā un jaunā» un smilšu bāru «Tā vīriem jāatpūšas».

Līdzās skulptūru parka ieejai izveidotajā smilšu kastē ikviens varēja iemēģināt roku
smilšu skulptūru būvēšanā – šim nolūkam formās bija sablietētas smiltis. Jāatzīst,
ka šo iespēju ar tikpat lielu azartu kā bērni izmantoja arī pieaugušie. «Es būvēju pili.
Mēģināšu to uzbūvēt tādu, kāda mums Jelgavā ir pie Lielupes. Sākšu ar tornīti, bet
pēc tam iezīmēšu logus, durvis,» atradis visus darbam nepieciešamos instrumentus,
stāsta desmit gadus vecais Mārtiņš Vecels. Viņš Smilšu skulptūru festivālu apmeklējot katru gadu, sākot no četru gadu vecuma, tāpēc par smilšu skulptūrām un
to būvēšanu zinot diezgan daudz. «Tā, ka apmeklētājiem speciāli būtu sablietētas
smiltis skulptūrām, līdz šim nekad nav bijis,» priecīgs par iespēju pašam uzbūvēt
skulptūru ir viņš, spriežot, ka nākotnē varbūt varētu pamēģināt kļūt par mākslinieku
var arhitektu.

Viskuplāk apmeklēts bija festivāla otrās dienas
vakars, kad paralēli skulptūru apskatei noslēguma
koncertā uzstājās grupa «The Sound Poets».

«Grandiozākā noteikti ir demo skulptūra,
bet futūriskākā šķiet «Šuves», kurā zemeslodi rauj uz pusēm,» spriež jelgavnieki
Kristīne un Andis Jevsini. Viņi vērtē, ka
kopumā skulptūrās ir daudz mehānikas
un robotikas, taču cer, ka tā ir tikai mākslinieku fantāzija, nevis realitāte, kas cilvēci
sagaida pēc 750 gadiem. «Kaut gan – kas
zina, kāda tā nākotne būs. Varbūt tomēr
peldēs pa mākoņiem roboti...» tā viņi.
Šķiet, visilgāk skulptūru nākotnes parkā apmeklētāji
uzkavējās pie sešus metrus augstās un desmit metrus
platās demo skulptūras «Vecā un jaunā», jo mākslinieki to «nejauši» nebija pabeiguši uzbūvēt, tāpēc festivāla dienās vēl turpināja darbu. «Redzi, kā top skulptūras?! Mākslinieki visu līdzina, taisa smalki, smalki.
Tas nav tik vienkārši kā uzcelt smilšu pili pludmalē,»
mākslinieku darbošanos saviem bērniem Laurai un Adrianam komentēja tētis Guntis. Šajā radošajā procesā
bija ieinteresēti kā lieli, tā mazi, un daudzi no viņiem
pēc tam bija redzami, darbojamies smilšu kastē.

Pirmo vietu par skulptūru «Nākotnes Atlanti» žūrijas vērtējumā ieguva latviešu
māksliniece Agnese Rudzīte-Kirillova. Viņai šis gads sācies īpaši – kopā ar vīru veidotā
skulptūra «Patvērums» tika atzīta par labāko šī gada Ledus skulptūru festivālā, bet
nu – uzvara arī Smilšu skulptūru festivālā. Agnese atzīst: kaut arī ir gandarījums un
pabeigta darba sajūta, ar Jelgavas festivālu nekas nebeidzas – jau pirmdienā viņa
devās uz Dāniju, lai piedalītos jaunā smilšu projektā.
Organizatori īpaši bija
padomājuši par ģimenēm ar bērniem, abas
festivāla dienas piedāvājot dažādas izklaides un
teātra uzvedumus tieši
ģimenēm. Mazākie Pasta salas apmeklētāji ar
lielu aizrautību darbojās
un juta līdzi dažādiem
pasaku tēliem, izmēģināja savus spēkus
šaušanā ar loku un
labprāt iesaistījās citās
atrakcijās.
Savukārt brīvdienu
vakaros Pasta salas estrādē uzstājās populāri
mūziķi.

Viens no iecienītākajiem skatupunktiem skulptūru parkā
bija uz smilšu vaļņa speciāli izveidotie skatu laukumi – teju
ikviens Pasta salas apmeklētājs centās izbaudīt un fotogrāfijā iemūžināt skatu no augšas. Tas, kā norāda apmeklētāji,
pavēris jaunus rakursus un vienu otru skulptūru ļāvis atklāt
no jauna.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Raitis Supe un Kristaps Hercs

Žūrijas vērtējumā labāko smilšu skulptūru autori šogad tika
paziņoti īpašā pasākumā dienu pirms festivāla atklāšanas. Katrs
mākslinieks kā piemiņu no festivāla Jelgavā saņēma īpašu fotogrāfiju, kurā iemūžināta epizode no smilšu skulptūras tapšanas
procesa, bet uzvarētājiem līdztekus naudas prēmijai pasniegtas
medaļas un pašmāju keramiķa Aleksandra Djačenko radītās
skulptūras. «Šogad gan Ledus skulptūru festivālā, gan Smilšu
skulptūru festivālā mūs pārsteidz laika apstākļi, bet ne jūsu profesionalitāte! Ceru, ka vēl ilgi gadu no gada mēs tiksimies Jelgavā.
Un tiksimies arī pēc 750 gadiem,» māksliniekiem paldies par
jelgavniekiem sarūpētajiem svētkiem teica pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics. Attēlā – mākslinieki kopā
ar organizatoriem un žūrijas pārstāvjiem.
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12 Jelgavas čempioni

Noslēdzies Jelgavas čempionāts peldēšanā.
Īpaša balva pasniegta 100 m tauriņstilā, lai
veicinātu stila popularitāti. To ieguva Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
audzēkne Kristiāna Kalniņa (1:09,67 min.)
un rēzeknietis Maksims Peļņa (57,48 s). Peldētāji sacentās 11 disciplīnās. JSPS audzēkņi
izcīnīja 51 medaļu: 19 zelta, 17 sudraba un
15 bronzas. Zelts un Jelgavas čempiona tituls Veronikai Gorškovai (2), Ksenijai Millerei,
Vladimiram Šinkum, Jevgeņijam Boicovam
(2), Selīnai Kalnišķei (2), Maksimam Miņakovam, Denisam Komaram (2), K.Kalniņai
(3), Jānim Maniņam (2), Dagnijai Grabužai,
Anetei Mejai Kalnietei un Gabrielai Gorodeckai. Tas vienlaikus bija arī Latvijas kausa
izcīņas 6. posms, un tajā startēja arī Rīgas,
Ķekavas un Rēzeknes peldētāji.

Bezmaksas nodarbības ar
basketbola elementiem

Turpinot pagājušajā vasarā veiksmīgi iesākto aktivitāšu ciklu, arī šogad no 2. jūnija
Sporta servisa centrs sadarbībā ar basketbola treneri Gati Justoviču aicina skolas
vecuma bērnus un jauniešus piedalīties
bezmaksas vispārējās fiziskās sagatavotības
sporta nodarbībās ar basketbola elementiem. Treniņi notiks Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās. Bērni tiks dalīti divās vecuma
grupās: pulksten 10 – 11 trenēsies bērni līdz
10 gadu vecumam; pulksten 11 – 12.30
trenēsies bērni, kas vecāki par 10 gadiem.
Interesenti aicināti pieteikties nodarbībām,
rakstot pa e-pastu gatisjustovics@gmail.
com. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 20010863.

Trīs fināli, trīs
trofejas «Jelgavai»
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sports
Ar skolēniem tiksies
Sergejs Bubka

Ceturtdien, 28. maijā, pulksten 11 Jelgavas
4. vidusskolā viesosies olimpiskais čempions kārtslēkšanā Sergejs Bubka. Viņš
tiksies ar 3.c klasi, kas šogad iesaistījās LOK
īstenotajā projektā «Sporto visa klase».
Pasākumā piedalīsies arī klases olimpiskā
audzinātāja vieglatlēte Ineta Radēviča un
Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidents Guntis Zālītis. Jāpiebilst, ka S.Bubka
ir piedalījies četrās olimpiskajās spēlēs,
ir olimpiskais čempions (1988. gadā),
seškārtējs pasaules čempions, Eiropas
čempions un 35 reizes uzstādījis pasaules
rekordu. Viņš ir arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas loceklis un Starptautiskās
Vieglatlētikas asociāciju federācijas (IAAF)
viceprezidents.

«Lielupes zandartam»
mainīts laiks

Makšķerēšanas sacensībām no laivām «Lielupes zandarts» ir mainīts norises laiks – tās
notiks 13. jūnijā, nevis 5., kā bija plānots
sākotnēji. Sacensības notiks 13. jūnijā no
pulksten 5.30 līdz 13 Lielupes posmā no
Iecavas ietekas līdz Svētes ietekai Jelgavas
novada Valgundes pagastā. Makšķernieki
pulcēties un reģistrēties sāks jau iepriekšējā
vakarā no pulksten 19 līdz 21 vai sacensību
rītā no pulksten 5 līdz 5.30. Pulcēšanās
vieta – Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos, vienu kilometru no Iecavas
ietekas pa straumi uz leju Lielupes labajā
krastā. Uzvarētāji tiks noteikti, novērtējot
lomu un par katru noķerto zivi piešķirot
punktus. Par lielāko zandartu tiks piešķirta
arī speciālbalva.

31. maijā Jelgavas Ģimeņu sporta diena Pasta salā

Pulksten 10
Veikala «Sportland» sporta preču tirdzniecība

Pulksten 11
Basketbola metieni, veiklības stafete, viktorīna sadarbībā ar BK «Jelgava» un Latvijas
Basketbola savienību

Mača ievads bija negaidīts – A.Diallo
3. minūtē laukuma vidusdaļā notrieca
pretinieku 18 gadus veco spēlētāju
Anastasiju Mordatenko, par ko saņēma sarkano kartīti. 9. minūtē sekoja
vēl viens pārsteigums – no soda laukuma sarežģītā situācijā uzsita Gļebs
Kļuškins, bet viņa raidīto bumbu
nespēja tvert «Ventspils» vārtsargs
Vitālijs Meļņičenko, un pirmais pie
bumbas piesteidzās Kenedijs Eriba,
panākot 1:0 jelgavnieku labā.
Spēles turpinājumā jelgavnieki
vairāk spēlēja aizsardzībā. Brīžiem

Latvijas kausa fināls 20. maijā
FK «Ventspils» – FK «Jelgava» 0:2 (0:2)
Vārti: Eriba 10’, Freimanis 32’
FK «Ventspils»: Meļņičenko, Kurakins,
Jemeļins, Krjauklis, Žigajevs, Siņeļņikovs
(Tīdenbergs 73’), Pauļus, Rugins, Karlsons, Diaņs (Turkovs 71’), Mordatenko
(Ignatāns 32’)
FK «Jelgava»: Ikstens, Ošs, Redjko, Gubins, Freimanis, Diallo, Latka, Lazdiņš,
Bogdaškins, Kļuškins (Malašenoks 77’),
Eriba (Sosranovs 63’)

Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.

Piedāvā darbu
SIA «Kulk» (reģ.Nr. 41703007150) aicina pastāvīgā darbā tāmētāju būvniecības/inženiertīklu
objektu tāmēšanai. Piedāvājam stabilu darbu,
konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba
apstākļus. Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu
personals@kulk.lv. T.63007719.

Pērk
Gāzes un elektro plīti, ledusskapi, saldētavu, veļasmašīnu. Var neejošu. T.29141057
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus, augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod

Pulksten 11
Jelgavas sporta skolu un sporta klubu darbnīcas (peldēšana, futbols, džiu džitsu, lakross,
orientēšanās, karatē, hokejs, vieglatlētika)

Fantastiska sižeta Latvijas
kausa finālā Ventspilī 20.
maija vakarā Jelgavas futbola klubs savā 11 gadu pastāvēšanas vēsturē jau trešo
reizi uzvarēja Latvijas kausa
izcīņā, pārspējot Latvijas
čempionvienību FK «Ventspils». Jau spēles 3. minūtē
noraidījumu par bīstamu
spēli saņēma jelgavnieku
leģionārs Abdulajs Diallo,
bet tas tikai uzkurināja
komandu. Pirmajā puslaikā
pa vārtiem guva Kenedijs
Eriba un Gints Freimanis,
bet spēles otrajā nogrieznī
uzvara pret «Ventspili» tika
noturēta – 2:0. Par spēles
vērtīgāko spēlētāju atzīts
ilggadējais komandas aizsargs Aleksandrs Gubins,
kurš piedalījies visos trīs
kluba kausa finālos un Jelgavas sastāvā spēlē jau
sesto sezonu.

Aprūpētāja (52 gadi) bez kaitīgiem ieradumiem no
Bauskas novada Īslīces. Ir darba pieredze, sertifikāts.
Varu gatavot ēst, dzīvot uz vietas. Strādāju visu
darba nedēļu, brīvdienas – sestdiena, svētdiena. CV
pievienošu, kad būs darba intervija. T.20657456.

Pulksten 10
Volejbola turnīrs «Jelgavai – 750» (pļavā pretī pilij)

Pulksten 11
Fotoizstāde «Latvijas šķēpmetēji un Jāņa Lūša kausa izcīņa Jelgavā»

mājinieki līdz sitienam tika, bet
allaž precīzi spēlēja mūsu vārtsargs
Kaspars Ikstens vai kāds no komandas
aizsargiem bloķēja sitienu. 32. minūtē
bumba veiksmīgi atlēca pie Ginta Freimaņa, kurš fantastiskā stilā trieca to
zem vārtu pārliktņa – 2:0.
Otrajā puslaikā jelgavnieki spēlēja
ļoti gudri un disciplinēti. FK «Jelgava»
galvenais treneris Vitālijs Astafjevs
taktiski veica precīzas maiņas, kas
katra deva rezultātu spēles zīmējumā. Galvenais bija pēc iespējas ilgāk
atbilstošās situācijās pieturēt bumbu. Ventspilnieki vairāk kontrolēja
bumbu, bet rezultātu tas nedeva, un
jelgavnieki varēja svinēt uzvaru.
Spēles vērtīgākais spēlētājs līdzjutēju balsojumā A.Gubins pēc spēles
uzsvēra, ka komanda jau no pirmajām
minūtēm bija ļoti noskaņojusies. «Noraidījums pat varbūt nāca mums par
labu. Otrā puslaika vidū jau sākām
saprast, ka uzvara būs mūsu,» tā
Aleksandrs.
«Varētu teikt, ka Diallo vienkārši
bija pārdedzis. Tā bija tīra sarkanā
kartīte – nevar būt jautājumu. Par
laimi, treneris uz situāciju spēja ātri
reaģēt, un veicām taktiskos pārkārtojumus. Pēc kartītes noteikti nedomājām, ka viss ir beidzies. Pēc tam, kad
iesitām, sajūtas bija vēl pozitīvākas.
Es pat neatceros, kad pēdējo reizi biju
guvis vārtus,» tā pēc spēles komandas
kapteinis G.Freimanis.
Prieku par pirmo trofeju galvenā
trenera amatā neslēpa V.Astafjevs:
«Protams, spēles scenārijs pieprasīja
raksturu. Noraidījums pārrāva visu
spēles plānu, bet aizsardzībā gan nekas
kardināli nemainījās. Varbūt pat paveicās, ka Diallo saņēma sarkano kartīti.
Jelgavas klubā ir īpaša atmosfēra, cīņasspars. Mēs uzvarējām, jo pārkārtojāmies, nesākām tikai aizsargāties.
Otros vārtus – un vēl kādus! – iesita
aizsargs Freimanis. Esmu laimīgs par
savu komandu!»
Svētdien, 24. maijā, jelgavnieki
Zemgales Olimpiskā centra stadionā
Virslīgas čempionāta spēlē uzņēma
BFC «Daugavpils». Arī šajā spēlē uzvarēts mazākumā ar 2:0, kas turnīra
tabulā dod 5. pozīciju.

Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela 67a.
T.26984528

Pulksten 11
Jelgavas nakts pusmaratona prezentācijas telts (dalībnieku pieteikšanās) un «Nike+Run
Club» skriešanas koptreniņš ar FK «Jelgava»

 Krišs Upenieks

Meklē darbu

Pulksten 10
Jelgavas 750 gadu jubilejas balvas izcīņa X-triālā (10 – kvalifikācija; 12 – pusfināls; 14 – fināls)

Pulksten 11
Latvijas kausa 4. posms un Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts svarbumbu sportā

Pēc uzvaras Latvijas kausa izcīņā komanda īpašu pateicību izteica līdzjutējiem,
kuri ar trim autobusiem bija devušies uz Ventspili atbalstīt komandu, tādēļ
Foto: Raitis Supe
jelgavnieki varēja justies gluži kā savā mājas stadionā.
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Pulksten 11
Labdarības akcija «Dāvāsim iespēju sportot» – iespēja ziedot sporta apģērbu, apavus
un sporta inventāru bērniem un jauniešiem no Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra
un bērniem no trūcīgām ģimenēm
Pulksten 11.30
Smaiļošanas un kanoe airēšanas paraugdemonstrējumi Lielupē
Pulksten 12
Airēšanas sacensības ģimenēm tūrisma kanoe Lielupē
Pulksten 12
Burāšanas svētku regate Lielupē (Pils salā)

Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Iekoptu augļu dārzu ar pagaidu mājiņu. Siltumnīcas, augļu koki, ogulāji. Ūdens no akas.
Indiv. elektrības pieslēgums. T.26048210
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus.
T.26816035
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
135 EUR. 29907466
Bērza kantainās skaidu briketes. 27029553
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Smilti, šķembas, melnzemi, granti. T.29595955
3-istabu dzīvokli 2. stāvā Kooperatīva ielā.
T.26061926
Pārdod māju. Tel.26743846

Dažādi
Santehniķis. Krānu, podu, izlietņu, sifonu, dušas,
vannu utt. nomaiņa un uzstādīšana. T.28861525.
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
Sētas, žogi, bruģēšanas darbi. T.27732325

Pulksten 12
Virves vilkšanas sacensības (12 – Latvijas čempionāts virves vilkšanā pieaugušajiem un jauniešiem; 15 – Jelgavas SSC 2015. gada kausa izcīņa virves vilkšanā, sacensības Tautas klasē)

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. T.25904905

Pulksten 12
«CrossFit Jelgava» vispārējās fiziskās sagatavotības treniņš

Transp.pak. pārvedīšu mēbeles u.c. 27073304

Pulksten 12 un 14
Sporta klubu paraugdemonstrējumi, skolu aerobikas konkursa uzvarētāju priekšnesumi (estrādē)
Pulksten 12.30
Basketbola «Zvaigžņu spēles»: Jelgavas dome – Jelgavas zvaigznes; Jelgavas pilsētas
čempioni – BK «Jelgava»
Pulksten 13
«KSMR fitness» vispārējās fiziskās sagatavotības treniņš
Pulksten 14.30
«Frenkija» metiens – tālākais metiens (balva no Latvijas Basketbola savienības)

Krīgers un Veide ātrākie arī
Jelgavas posmā

Tīru, remontēju skursteņus, krāsnis un
mūrīšus. 27073304
Pļauju zāli. T.25994203
Draudzīgi meistari un labas cenas. Veiksim
kvalitatīvu remontu jūsu mājoklim vai birojam.
T.26881773
Pirts rituāli/laivu īre un maršruti pa Iecavas, Misas
un Svētes upēm. www.parlielupespirtnieki.lv,
tel.22478286
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro.
Raiņa 14, t.29179847, www.ademide.lv
Apbedīšanas piederumu ražotne piedāvā zārkus,
pieminekļus, kapu labiekārtošanu. Tel.29537176.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē,
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
/V.Kokle-Līviņa/
Izsakām līdzjūtību Oskaram Gasparovičam
ar ģimeni, tēvu mūžībā pavadot.
Kolēģi
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai
Ilutai un ģimenei, vīru pāragri zaudējot.

Aizvadītajās brīvdienās ZOC trasē notika Latvijas BMX čempionāta 2.
posms un Jelgavas atklātais čempionāts. Latvijas čempionāta posmā
piedalījās 298 braucēji, tostarp divi no šā brīža spēcīgākajiem Latvijas
BMX braucējiem – jelgavnieks Kristens Krīgers (Nr.996), kurš gan ikdienā
trenējas Valmierā, elites grupā piekāpās Rihardam Veidem (Nr.84) un izcīnīja sudraba medaļu. Kopumā Latvijas čempionāta posmā kluba «Mītavas
kumeļi» braucējiem desmit medaļas: zelts – Paulai Zavinskai, Alvim Lānso,
Rihardam Laimītem, Intam Martinam Valainim, Ernestam Šteinbergam,
sudrabs – Raitim Grundulim un K.Krīgeram, bronza – Reināram Pavlovam,
Paulam Patrikam Rullim un Robertam Dancim.
Foto: Raitis Supe

Bērnudārza «Kamolītis»
kolektīvs un vecāki

Aizsaulē aizgājuši
INĀRA JAKOVĻEVA (1956. g.)
ALEKSANDRS PETRENKO (1929. g.)
JURIS GASPAROVIČS (1945. g.)
VALENTĪNA VIDZE (1937. g.)
ĻUBOVA SMOĻAŅINOVA (1926. g.)
IVANS KUPRIJANOVS (1931. g.).
Izvadīšana 28.05. plkst.16 Zanderu kapsētā.
PJOTRS ĻITVINOVS (1944. g.)
NADEŽDA SVINCOVA (1936. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2028.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 105.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sesilija Aherna. Vesela puse dzīves». Melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Velniņi». Animācijas filma.
13.25 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 89.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2028.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 104.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 4.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Iebrauc kino».*
1.25 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 649.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 88.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 13.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
13.35 «LBL finālspēle».
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 40.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 1.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 1.sērija.
19.55 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 9.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 15.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 59.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 87.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 58.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
23.25 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 58.sērija.
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Nakts muzejā 2». ASV komēdija. 2009.g.
11.00 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 75. un 76.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 76.sērija.
21.00 «Ūdenszirgs». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.10 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.35 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 13.sērija.
2.30 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 12.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 2. jūnijs
LTV1
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2029.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 106.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Johanna un lidotājs. Leģenda par dzērvēm». Melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 90.sērija.

15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2029.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 105.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pazudušie sakari». Dokumentāla filma
(ar subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 89.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «100 g kultūras. Personība».*
13.35 «LBL finālspēle».
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 17.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 2.sērija.
19.55 «Montija Dona franču dārzi». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
21.05 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
21.55 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
22.50 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 8.sērija.
0.00 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 17.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 87.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kad nevar uzticēties». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 60.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 88.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 59.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pazudusi Amazonē». Vācijas melodrāma. 2013.g.
23.10 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 59.sērija.
2.05 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Ūdenszirgs». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
11.05 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 13.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2».
Realitātes seriāls. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 76. un 77.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 77.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
1.05 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.30 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 14.sērija.
2.20 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 13.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls.
19.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 3. jūnijs
LTV1
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2030.sērija.
9.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
9.55 TIEŠRAIDE. «Latvijas Valsts Republikas prezidenta vēlēšanas. Saeimas sēde».
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 TIEŠRAIDE. «Ziņu speciālizlaidums».
14.35 «Lai top!»*
16.20 TIEŠRAIDE. «Latvijas Valsts Republikas prezidenta vēlēšanas. Saeimas sēde».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 2.daļa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Pazudušie sakari». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40 «Mafijas klans 5». Seriāls. 4.sērija.

tv programma
LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 90.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 2.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.10 «Priekšroka Budam. Austriešu mūķenes portrets». Dok.filma.
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.10 «Dala ezers: Kašmīras peldošā pasaule». Dokumentāla filma.
15.00 «Ziņu speciālizlaidums». (krievu val.).
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 42.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Lietuva.
21.35 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
22.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 3.sērija.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
0.30 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 88.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pazudusi Amazonē». Vācijas melodrāma. 2013.g.
12.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 61.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 89.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 60.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 9.sērija.
22.05 «Lidojums». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 60.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Vienkārša vēlēšanās». ASV ģimenes komēdija.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 14.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle». Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
12.35 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 77. un 78.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 78.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.00 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
1.00 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 15.sērija.
2.15 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 14.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 4. jūnijs
LTV1
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2031.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 107.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 91.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2031.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 106.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
9.35 «Dala ezers: Kašmīras peldošā pasaule». Dokumentāla filma.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*

Ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs
13.10 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 43.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».*
19.35 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 4.sērija.
20.25 «Lai zaļo pilsētas!» Dokumentāla filma.
21.25 «Personība. 100 g kultūras».*
22.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.10 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
0.00 «Sporta studija».
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 89.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Atvadas no Hannas». Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 62.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 90.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 61.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
23.05 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 61.sērija.
2.00 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 12.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 15.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Matilda». ASV komēdija. 1996.g.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 15.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 78. un 79.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 79.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
22.00 «Pērtiķu planēta». ASV fantastikas filma. 2001.g.
0.20 «Kinomānija 6».
1.00 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 16.sērija.
2.15 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 15.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 5. jūnijs
LTV1
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 108.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 92.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 107.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 «Purva bridējs». Rīgas kinostudijas drāma. 1966.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
1.15 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 17. un 18.sērija.
2.55 «Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts». 1.daļa.
3.50 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 91.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 44.sērija.
16.55 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.55 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «The Band»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lai notiek kas notikdams». Komēdija. 2009.g.
23.40 TV PIRMIZRĀDE. «ASV pret Džonu Lenonu». Dok.filma (ar subt.).
1.25 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
3.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 90.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Investīcijas mīlestībā». Romantiska komēdija. 2011.g.
12.00 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 63.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 4». Austrālijas komēdijseriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 91.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 62.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Normunda Rutuļa koncerts «Aizturi elpu»».
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 62.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 16.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Brīnumbērni». ASV komēdija. 1999.g.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 16.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.35 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
22.00 «Izsvēpēt «dūzi»». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
2.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 16.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Sestdiena, 6. jūnijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.00 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.25 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.55 «Princese uz zirņa». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Jetijs Joko un draugi». Vācijas filma bērniem. (ar subt.).
12.25 «Balss pavēlnieks».*
14.05 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
14.35 «Ciemiņš virtuvē».*
15.05 «Latvijas novadu cīņas».*
16.00 «Leģenda. Uļjana Semjonova».*
17.00 «Īsta pīļmetrāžas filma». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Dobele. Brīvības iela.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «Dabaseibys Pūddarneica jeb Viņa debešķības Laimesciema
podniekdarbnīca». Daugavpils teātra izrāde.
23.15 TV PIRMIZRĀDE. «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2015».
1.00 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.40 «Taksiste». Mākslas filma. 1.sērija.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
7.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.40 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
9.15 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Bruņinieku stāsti. Kronis un pūķis».
Piedzīvojumu filma. 2013.g.
14.15 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.45 «Lai zaļo pilsētas!» Dokumentāla filma.
15.45 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
17.40 «Lielais pārgājiens».*
18.30 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
19.10 «ASV pret Džonu Lenonu». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.00 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 61.sērija.
23.35 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.05 «Lai notiek kas notikdams». Komēdija. 2009.g. (ar subt.).
1.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.40 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 91.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Izdomātie meli». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
13.05 «Dīvainie Ginesa rekordi».
14.05 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
15.25 «Briljantu roka». Krievijas komēdija. 1968.g.
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 4.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».

Ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.55 «Amerikāņu gangsteris». ASV krimināldrāma. 2007.g.
2.35 «LNT brokastis».
4.05 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
12.40 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
14.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
15.20 «Sapnis par mūziku». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
17.20 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 2». Animācijas filma. 2012.g.
21.05 «Borna mīklainā personība». Spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
23.25 «Rozā pantera». ASV komiska piedzīvojumu filma. 1963.g.
1.55 «Pērtiķu planēta». ASV fantastikas filma. 2001.g.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 1.sērija.

Svētdiena, 7. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.00 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.25 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.55 «Runcis zābakos». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
10.00 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
10.30 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 2.sērija.
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*

Valodu centrs «PASSWORD»
aicina bērnus un viņu vecākus uz
Atvērto durvju dienām 29. maijā no plkst.17
līdz 20 un 30. maijā no plkst.9 līdz 12.
Veiksim bērnu angļu valodas līmeņa noteikšanu bez
maksas, kā arī varēsiet pieteikt bērnu angļu valodas
nodarbībām jūnijā un augustā.
Pieaugušajiem vasaras sezonā piedāvājam individuālās
un pāru nodarbības angļu, zviedru un spāņu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e-pasts: passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Utta Danella. Par lopiem un vīriem».
Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Raganu mēnesis». Latvijas traģikomēdija. 2012.g.
1.00 «Īsta pīļmetrāžas filma». Dokumentāla filma (ar subt.).
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Par visu maksāju es dārgi. S.Ozolīte.
2.45 «Taksiste». Mākslas filma. 2.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.05 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
6.55 ««SeMS» ceļo».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
11.45 «Jetijs Joko un draugi». Filma bērniem (ar subt.).
13.40 «Daļa no tevis». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
15.20 «Bruņinieku stāsti. Kronis un pūķis». Piedzīvojumu filma. 2013.g.
17.05 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
18.10 «Leģendārie albumi. «The Band»». Dokumentāla filma.
(angļu val., ar subt.).
19.25 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 10.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 9.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Anekdošu šovs 2».*
0.55 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Starptautisks uzņēmums SIA «Dinex Latvia»
(reģ.Nr.40003468507) izgatavo izplūdes sistēmas kravas automašīnām, autobusiem un komerctransportam.

Sakarā ar darba apjoma palielināšanos aicinām darbā

METINĀTĀJUS(-AS), ATSLĒDZNIEKUS(-CES).

Prasības pretendentiem:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā (vajadzības gadījumā
veiksim nepieciešamo apmācību);
• vēlama atbilstoša izglītība;
• spēja pildīt amata pienākumus nestandarta situācijās;
• vēlme strādāt, mācīties un paaugstināt kvalifikāciju.

Lūdzam visus ieinteresētos, kas vēlas strādāt, CV un
pieteikuma vēstuli ar norādi «Metinātājs» vai «Atslēdznieks»
sūtīt pa e-pastu lpo@dinex.lv.
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.
Pārrunas veiksim jums pieejamā laikā.
Sākotnējā stundu likme – no 3,50 EUR/stundā.
Stundu likme atkarīga no pretendenta kvalifikācijas
un darba pieredzes.

piedāvā darbu tirdzniecības menedžerim(-ei)
darbam Kurzemes, Zemgales reģionā.
Darba pienākumi:
• esošo klientu apkalpošana atbildībā esošajā teritorijā,
nodrošinot preču pārdošanu;
• jaunu sadarbības partneru, klientu piesaistīšana
savstarpēji izdevīgu darījumu veikšanai;
• klientu konsultēšana laukaugu mēslošanas jautājumos.
Prasības kandidātam:
• agronoma izglītība (vidējā speciālā vai augstākā);
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
• mērķtiecīgums un pozitīva attieksme pret darbu un
uzņēmumu;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā ar iespēju pašam organizēt savu darba laiku;
• profesionālo izaugsmi, pilnveidojot sevi un apmeklējot
apmācības un seminārus;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu
agrochema@agrochema.lv līdz 5. jūnijam.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Ivana Grahoļska (dzimis 1941. gada 10. oktobrī, miris
2015. gada 13. maijā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Ivana Grahoļska īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Ivana Grahoļska piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

TV programma
4.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
5.00 ««SeMS» ceļo».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.50 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
12.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
14.50 «Dzintara dziesmas 4».
15.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 2011.g. 3.sērija.
23.00 «Detektīvs Valanders». Lielbritānijas filma. 2008.g. 1.sērija.
0.55 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
2.35 «Investīcijas mīlestībā». Romantiska komēdija. 2011.g.
4.05 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)

vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu-4.
Darba pienākumi – atkritumu šķirošana. Alga pēc
nodokļu nomaksas – no 300 līdz 400 EUR.
Uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas
un daļēji tiek segti transporta izdevumi.
CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

6.50 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
12.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
14.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.05 «Borna mīklainā personība». Spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
17.25 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 2».
Krievijas animācijas filma. 2012.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nacionālie dārgumi». ASV piedzīvojumu filma. 2004.g.
22.35 «Dantes smaile». ASV katastrofu filma. 1997.g.
0.45 «Brīnumbērni». ASV komēdija. 1999.g.
2.30 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.40 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
4.20 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 2.sērija.

Akreditēta mūzikas
skola «BJMK Rokskola»
aicina bērnus
un jauniešus,
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«Vārds uzņēmējiem»
Gaidām «Pārtikas amatnieku sētā»!

Aicinām jūs uz «Pārtikas amatnieku sētu» iegādāties
vietējo zemnieku izaudzētus un amata meistaru
izlolotus pārtikas, amatnieku produktus.
Gaidām jūs Pasta ielā 41!
Sekojiet jaunumiem mājas lapā www.partikasamatnieki.lv!

Agijas Ivanovas

radošās vizuālas mākslas
pētniecības studija
uzņem jaunus dalībniekus vasarā
vecumā
vecuma no 5 līdz 10 gadiem.
Pieteikties pa tālruni 28857845.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

sākot no 11 gadu vecuma, uz iestājpārbaudījumiem
2015./2016. mācību gadam 4. jūnijā plkst. 18
profesionālās ievirzes programmā «Rokmūzika»
ar iespēju apgūt šādas specialitātes:
• bungas,
• basģitāra,
• elektriskā ģitāra,
• vokāls,
• klasiskā ģitāra.
Konsultācijas – 2. jūnijā no plkst. 18 līdz 20.

Dienas grupai nodarbības – 8., 9., 10. jūnijā;
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.

Adrese: Dobeles iela 68, Jelgava.
Informācija: www.bjmk.lv; 29505899.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

Kursu tēma jūnijā –
pamattehnikas vasaras pušķiem,
vītnes, jaunas tehnikas vainagiem
un cepures gan no lapām,
gan no meldriem.

AMIGO DZINTARA DZIESMU APTAUJAS

NOSLĒGUMA
KONCERTS

Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes
iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

13. jūnijā, 20:00
JELGAVĀ, UZVARAS PARKA ESTRĀDĒ!
Kopā ļausimies dziesmām un dejām un kopā noteiksim sezonas iemīļotāko melodiju.
Pēc koncerta lustīga zaļumballe.
Biļetes nopērkamas „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās. Amigo klienti 2 biļetes uz
koncertu var iegādāties ar 30% atlaidi, uzrādot īpašo akcijas kodu „Biļešu Paradīze” kasēs.

Uz tikšanos gada lielākajā iemīļotās mūzikas koncertā!
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 29. un 30. maijā – Latvijas universitāšu studentu teātru festivāls «Divi maija vakari».
29. maijā pulksten 20 – Jelgavas Studentu teātra izrāde: A.Čehovs «Mežainis» (režisore
A.Kacena). 30. maijā pulksten 11 – Rīgas Tehniskās universitātes teātra studijas «Spēle»
izrāde: D.Grīnvalds «Rieteklīša uzaušana» (režisors R.Grabovskis); pulksten 16 – Latvijas
Universitātes Studentu teātra izrāde: V.Šekspīrs «Otello» (režisors V.Klintsons); pulksten
20 – Rīgas Tehniskās universitātes studentu teātra «Kamertonis» izrāde: E.Labišs «Mizantrops» (režisore L.Stančika) (izrāde krievu valodā). Biļešu cena – € 2 (Jelgavas Studentu
teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 5. jūnijā pulksten 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «Ž-Ž-Žurka klāt!». Biļetes
vairs nav pieejamas (kultūras namā).
 7. jūnijā pulksten 17 – VIII vidējās paaudzes dejotāju svētki «Dievs man deva maizes
zemi». Režisore E.Apsīte, mākslinieciskā vadītāja Z.Mūrniece. Biļešu cena – € 5 (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
 13. jūnijā pulksten 20 – «Amigo» Dzintara dziesmu aptaujas noslēguma koncerts
un balle. Tautā iemīļotākā 2014./2015. gada sezonas dziesma pirmo reizi tiks noskaidrota krāšņā brīvdabas pasākumā. Koncertu vada V.Vītola, L.Šomase un J.Hiršs.
Biļešu cena – € 15 – 5 (Uzvaras parkā).
 18. jūnijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 19. jūnijā no pulksten 17 līdz 3 – «Baltic Summer Radio Dance Festival». Koncertā
piedalās Haddaway (Vācija, Zviedrija), Sandra (Vācija), «Bi-2» (Krievija), grupas «Linga»,
«Otra puse», «Musiqq», Markus Riva, vakara vadītājs – Patriks Grīva. Biļešu cena – € 20.
Biļetes nopērkamas «Biļešu servisa» kasēs (pļavā pretī Jelgavas pilij).

Izstādes
 30. maijā pulksten 12 – ceļojošās izstādes «Jelgava cauri gadsimtiem» atklāšana
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. maijam – izstāde «Jelgavas zelts»: izcilu latviešu mākslinieku jelgavnieku darbi
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. maijam – «Jelgavas zelts»: Maijas Sniedzītes rotas (Ādolfa Alunāna muzejā
Filozofu ielā 3).
 Līdz 31. maijam – Jelgavas mākslinieku izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (k/n 1.
stāva Lielajā foajē).
 Līdz 1. jūnijam – Mārča Stumbra gleznu izstāde «Mana Zemgale» (Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 1. jūnijam – Dārtas Hofmanes grafikas darbu izstāde (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 Līdz 14. jūnijam – fotokonkursa «Jelgavai 750» otrā posma «Pavasaris» dalībnieku
fotogrāfiju izstāde (k/n garderobes foajē).

Trīs Jelgavas dievnami
aicina uz Baznīcu nakti
 Ritma Gaidamoviča

Otro gadu Latvijā notiks Baznīcu nakts. 5. jūnijā no pulksten
18 jelgavniekus uz lūgšanām
un muzikāliem priekšnesumiem gaidīs arī trīs Jelgavas
baznīcas – Jelgavas baptistu
baznīca Mātera ielā 54, Svētās
Annas baznīca Lielajā ielā 22a
un katoļu katedrāle Katoļu
ielā 11.
Baznīcu nakti pērn iedibināja Rīgas
dievnami, bet šogad tā «izgājusi» arī uz
reģioniem, aicinot arī citus Latvijas dievnamus ļaut cilvēkiem iepazīt baznīcu un klosteru garīgo mantojumu. Šogad Baznīcu
naktī piedalīsies 145 baznīcas. Katrs dievnams, veidojot Baznīcu nakts programmu,
domājis par to, lai ikviens varētu iepazīt
tradicionālo kristīgo konfesiju – luterāņu,
katoļu, baptistu, adventistu, metodistu,
pareizticīgo un vecticībnieku – baznīcu
garīgo un kultūras mantojumu.
Zemgalē šai idejai atsaukušās 16 baznīcas, tostarp trīs Jelgavas dievnami – baptistu baznīca, Svētās Annas baznīca un
katoļu katedrāle. Jelgavas Svētās Annas
baznīcas kultūras dzīves organizatore
Māra Ansonska stāsta, ka apmeklētāji
Annas baznīcā gaidīti 5. jūnijā no pulksten 19 līdz 2 pasākumā «Lūgšanu nakts
ar slavēšanas mūziku». «Esam iecerējuši
katrā apaļajā stundā – pulksten 19, 20,

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs

Omes prot cept garšīgas
pankūkas un darīt blēņas
ar mazbērniem
 Ritma Gaidamoviča

Suminātas konkursa «Mana
vecmāmiņa prot visu» uzvarētājas. Protams, tādas ir
visas 37 mazbērnu pieteiktās
omes, bet žūrija īpašo balvu
piešķīra trim: Andai Jezdovskai, Jeļenai Jegorovai,
kurām ir pa sešiem mazbērniem, un Inārai Zvejniecei,
kurai ir trīs mazbērni. Pēc
bērnu teiktā, vecmāmiņas
tiešām prot visu – dziedāt,
cept garšīgas pankūkas, izvārīt gardu zupu, pucēties,
spēlēt futbolu, braukt ar
BMX, viņas neskopojas ar
padomu, labu vārdu, spēlē
spēles un arī dara blēņas
kopā ar mazbērniem.
Šogad konkursam tika pieteiktas 37
omes, un organizatori atzīst, ka balvu
būtu pelnījušas pilnīgi visas, jo mazbērniem tieši sava vecmāmiņa ir pati mīļākā un labākā. «Saņēmām tik sirsnīgas
bērnu vēstules! Viena vecmāmiņa
palīdz mācīties dzejolīšus, cita stāsta
par Jelgavu, vēl kāda māca burtiņus un
vāra garšīgu zupu. Grūti bija izšķirties
par uzvarētājām,» atzīst Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga
Antuža, piebilstot, ka vecākajai konkursam pieteiktajai vecmāmiņai ir 78
gadi, bet jaunākajai – 55.
«Viņa ir ļoti forša! Viņa liek mācīties,
lai es visu zinātu un man būtu laba
dzīve. Mēs kopā pildām mājas darbus,
viņa man nāk pakaļ uz skolu,» par savu
vecmāmiņu Andu saka mazdēls Artūrs.
Andai ir seši mazbērni – vecākajam ir
deviņi gadi, bet jaunākajai mazmeitiņai
– tikai daži mēneši. Anda spriež, ka
vecmāmiņai jābūt mīlošai, izpalīdzīgai,
ar mazbērniem jāpavada brīvais laiks,
dažkārt jāpalīdz izpildīt skolas darbus.
«Man svarīgākais – lai viņi mācītos,
apmeklētu skolu, iegūtu labas atzīmes,
klausītu skolotājus, lai viņiem būtu
laba nākotne,» saka vecmāmiņa Anda.

21, 22, 23, 24, 1 – lūgšanu ar mācītāja
un citu garīdznieku uzrunām, bet starp
lūgšanām plānoti muzikāli priekšnesumi,
kuros skanēs jauno autoru slavēšanas
mūzika,» stāsta M.Ansonska, piebilstot,
ka Baznīcu naktī Annas baznīcā uzstāsies
baznīcas draudzes koris, ansamblis un
Annas baznīcas instrumentālie mūziķi,
kā arī viesmākslinieki – sieviešu vokālais
ansamblis «Guns», ģitārists Ingus Feldmanis. «Aicinām uz pasākumu visu konfesiju
pārstāvjus, kā arī tos, kuri nepieder nevienai no tām,» tā M.Ansonska.
Arī Jelgavas baptistu draudze piedalīsies
Baznīcu naktī un jelgavniekus pie sevis
gaida no pulksten 18 līdz 23, aicinot pilsētas iedzīvotājus un viesus iepazīt Jelgavas
baptistu draudzi, tās 140 gadu garo vēsturi,
darbību un kalpošanu mūsdienās. Pulksten
18 baznīcā būs zvanu mūzikas koncerts,
pulksten 19 – ieskats draudzes vēsturē,
vēsturiski attēli, muzikāla svētdienas skolas
programma, pulksten 20 – klaviermūzika,
ko piedāvās pianists Māris Treijs, teatralizēts jauniešu uzvedums, instrumentālā mū-  Ritma Gaidamoviča
zika draudzes mūziķu izpildījumā, pulksten
21 – draudzes kora muzikāls priekšnesums
Svētki Jelgavā turpināsies arī
«Draudze cauri gadu desmitiem» – vēsture
nākamnedēļ – 7. jūnijā pie
un dziesmas, bet no pulksten 22 līdz 23 iecemums notiks VIII vispārējie
rētas vakara sarunas pie tējas, aizlūgšanas
vidējās paaudzes deju svētun mūzika.
ki «Dievs man deva maizes
Ciemiņus no pulksten 19 līdz 2 Baznīzemi». Jelgavā jau 6. jūnijā
cu naktī gaidīs arī katoļu katedrāle, kur
ieradīsies vairāk nekā 6000
iecerētas lūgšanas kopā ar bīskapu un
dejotāju, lai iemēģinātu deju
priesteriem.
rakstus Zemgales Olimpiskā

Par konkursa «Mana vecmāmiņa prot visu» uzvarētājām atzītas Jeļena JeFoto: JV
gorova (no kreisās), Ināra Zvejniece un Anda Jezdovska.
Raksturojot savus mazbērnus, viņa
teic, ka tie ir paklausīgi, jo zina, kāda
ir kārtība pie vecmāmiņas. «Viņi man
arī ļoti palīdz, nekad neatteiks izdarīt
kādu darbiņu, piemēram, malku atnest,»
savus mazbērnus slavē Anda.
Arī vecmāmiņai Jeļenai ir kupla mazbērnu saime – seši. Vecākajai mazmeitai ir 13 gadi, jaunākajam mazdēlam
septiņi mēneši. «Esmu bagāta! Mēs visi
dzīvojam vienā mājā, tālab bieži nākas
viņus pieskatīt,» saka Jeļena. Vēstuli
konkursam ar mammas palīdzību bija
uzrakstījis astoņgadīgais mazdēls Nils
un mazmeitiņa – sešus gadus vecā
Ariadna. «Mana vecmāmiņa ir ļoti
laba. Vienmēr, kad man ir skumji, viņa
uzmundrina, ar mani spēlējas. Dažkārt
jau arī pastrīdamies, taču ātri salīgstam mieru,» saka Nils. Vecmāmiņa
Jeļena atzīst – viņa mazbērniem māca,
ka nedrīkst melot, aprunāt citus, darīt
ko nelāgu, ka vienmēr jābūt draudzīgiem. Līdz šim tas arī veiksmīgi esot
izdevies.
Pavisam aktīva un azartiska ir tre-

šā uzvarētāja Ināra, kura ar puikām
pagalmā mēdz uzspēlēt pat futbolu un
regulāri dodas līdzi mazdēlam uz hokeja spēlēm, kur ķer adrenalīnu. Viņai ir
divi mazdēli un viena mazmeita. «Viņa
mums ir īsta hokeja fane! Brauc līdzi uz
katru manu spēli un vēl pīrāgus izcep,»
saka mazdēls Maikls. Ināra stāsta, ka
viņai ir divi hokejisti – vecākais, kuram
ir 20 gadi, spēlē ASV, bet Maikls to
dara tepat Jelgavas komandā. Maikls
atklāj, ka vecmāmiņa mājās ir galvenā
ēst gatavotāja. «Dažkārt arī nākas
aiziet uz skolu un mazdēla nedarbus
noklausīties,» saka Ināra. Maikls vien
piebilst, ka vecmāmiņa mazāk rājas.
Kopīgiem spēkiem tiek arī pildīti skolas
uzdevumi. «Nesen Maiklam bija viens
uzdevums matemātikā – viņš atnāca
pie manis, sakot, ka neko nesaprot.
Teicu, lai nes tik šurp – paskatīšos,
varbūt sapratīšu. Mazdēls tā neticīgi
iedeva burtnīcu, un es to uzdevumu
izrēķināju. Maikls bija pārsteigts:
«Ome, tu arī proti rēķināt?! Tu taču esi
vetārste!»,» smaidot saka Ināra.

Jelgavā nākamnedēļ dejos ap
6000 pieredzējušāko dejotāju

centra (ZOC) stadionā, bet
7. jūnijā pulksten 17 dejotāji
ZOC aicina uz koncertu, kurā
izdejos maizes ceļu no grauda līdz maizes klaipam.

Koncerta autore un režisore jelgavniece Elīna Apsīte stāsta, ka jau 6. jūnijā no Kurzemes, Latgales, Vidzemes
un Zemgales Jelgavā pulcēsies vairāk
nekā 6000 vidējās paaudzes dejotāju,
kuri svētdien, 7. jūnijā, piedāvās aizraujošu koncertu.
ZOC šajās dienās pārtaps par Zemgales lauku sētu, kurā saimnieks un
saimniece gaida sabraucam no visiem
novadiem Latvijas ļaudis, lai kopā
sadejotu. Saimnieku lomu uzņēmušies Edgars un Lilija Lipori. «Kopā
sadejojot, mēs īstenosim Latvijā mīlēto
talkas principu, kad sanākam kopā, lai
darītu kopīgu darbu, domātu kopīgas

domas. Tiks izdejots dzīvības ceļš no
iesēta grauda līdz maizes klaipam,
no radīšanas svētuma līdz dzīvi apliecinošam priekam, ēverģēlībām un
trakulībām. Un izrādās, ka tā ir tā
dzīves sāls, smeķis un noslēpums, ka
viss notiek vienlaicīgi, vienā telpā un
savienots vienā cilvēkā – nopietnība
un draisks vieglums, smags darbs un
kārtīga iztrakošanās, māka apcelt, bet
neaizvainot, lielīties, bet nepazemot,»
koncerta ideju klāsta režisore E.Apsīte,
piebilstot – lai visu paspilgtinātu, pēc
talkas un smaga darba dejotāji noslēgumā laukumā ieradīsies ar maizes
kukulīšiem.
Koncertā tiks izdejotas Latvijas
labāko horeogrāfu pēdējos gados jaun-

rades skatei radītās
dejas. «Dejas ir ļoti
skaistas – svinīgas,
raksturdejas, komiskas dejas, līdz ar to
koncerts būs ļoti interesants. Kopumā
deju rakstos ZOC
laukumā Latvijas
nobriedušākie dejotāji izdejos divdesmit
dejas,» tā E.Apsīte,
uzsverot, ka ar šiem
svētkiem dejotāji apliecinās sevi, savu
tautu, savu zemi un darbošanās prieku.
«Dievs mums ir devis maizes zemi, un
mēs to novērtējam ar pateicību, godprātīgu darbu un līksmošanos godos,»
tā E.Apsīte.
Deju virsvadītāji – Zanda Mūrniece,
Gunta Skuja, Iveta Pētersone-Lazdāne,
Skaidrīte Andževa, Gunta Raipala,
Taiga Ludborža, Santa Laurinoviča,
Jānis Purviņš, Jānis Ērglis, Ilmārs
Dreļs. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Z.Mūrniece, scenārija autore un
režisore – E.Apsīte.
Biļešu cena – 5 eiro. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē
un www.bilesuparadize.lv. Koncertu
organizē Latvijas Nacionālais kultūras
centrs un Jelgavas pilsētas pašvaldība.

