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

63048800

Ceturtdiena, 2014. gada 5. jūnijs Nr.22 (360)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pašvaldība apbalvo
182 izcilus skolēnus

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

ISSN 1691-4201

Paldies, jelgavnieki!
Izskanējušie Pilsētas svētki apliecināja un stiprināja jelgavnieku
saliedētību un lepnumu par savu pilsētu. Liels gandarījums, ka
ar katru gadu krāšņāks, dalībniekiem un idejām bagātāks kļūst
svētku gājiens. Tas vieno cilvēkus neatkarīgi no viņu pārliecības,
uzskatiem vai nacionālās piederības. Ar šo sajūtu sagaidīsim arī
nākamo – Jelgavas 750. jubilejas – gadu!

Paldies visiem, kas piedalījās!

Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Sestdien visi uz
Jelgavas velobraucienu!
 Ritma Gaidamoviča

Iesākot vasaru ar aktīvu atpūtu, sestdien, 7. jūnijā,
jelgavnieki – individuāli, ģimenes, draugu grupas,
darba kolektīvi – aicināti piedalīties 9. Jelgavas
velobraucienā. Tas šogad sāksies stāvlaukumā pie
«Vivo centra», bet noslēgsies Jelgavas 6. vidusskolas stadionā Loka maģistrālē 29. Reģistrācija – no
pulksten 10, starts – pulksten 11. Turpinājums 3.lpp.

Bibliotēku vadīs
Lāsma Zariņa
 Ligita Vaita

Visvairāk izcilnieku mācās Spīdolas ģimnāzijā – 52, Jelgavas Valsts ģimnāzijā – 45,
Jelgavas 6. vidusskolā – 26, Jelgavas 5. vidusskolā – 23, Jelgavas 2. pamatskolā – 11,
Jelgavas 4. vidusskolā – 9, Tehnoloģiju vidusskolā – 7, Jelgavas tehnikumā – 5, Amatu
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vidusskolā – 3, Mūzikas vidusskolā – 1.
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš sveica Jelgavas
izcilniekus – pilsētas skolēnus, kuriem vidējā atzīme šajā mācību gadā ir
8,5 balles un augstāka.
Viņi saņēma Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes balvu jeb pašvaldības
naudas balvu 75 eiro. To
šogad saņēma 182 skolēni no 7. līdz 12. klasei
un profesionālo skolu
audzēkņi. Jāpiebilst, ka
30 no viņiem vidējā atzīme ir augstāka par 9
ballēm.

Visaugstākais vidējais vērtējums ir Spīdolas ģimnāzijas 9. klases skolniecei Madarai Ratniecei
– 9,88 balles. Viņai gandrīz visos
priekšmetos gala vērtējums ir
desmit balles, vien latviešu valodā
un literatūrā – deviņi. «Galvenais
ir pozitīva attieksme pret mācībām un iestāstīt sev, ka tu to vari.
Tikpat svarīgi ir apzināties, ka
nozīmīgs ir katrs kontroldarbs,
mājasdarbs visa gada garumā,
ne tikai semestra beigās,» atzīst
Madara, piebilstot, ka mācības
viņai padodas salīdzinoši viegli,
galvenā problēma esot pārvarēt
slinkumu. «Man patīk mācīšanās
process, un labprāt palīdzu arī saviem klasesbiedriem. Bieži kopā
mācāmies,» tā Madara, piebilstot,

ka naudas balvu saņem jau trešo
gadu, jo 7. klasē viņas vidējā atzīme bija 9,1 balle, 8. klasē – 9,8,
bet šogad – 9,88 balles.
«Vienkārši stundās uzmanīgi
klausos, izpildu mājasdarbus, pamācos kontroldarbiem, un tas arī
viss,» atzīst 4. vidusskolas 12. klases skolnieks Edgars Supe, kuram
vidējā atzīme ir 9 balles. «Es visu
laiku cenšos noturēt līmeni, lai
gan, kad iestājos vidusskolā, mamma apgalvoja, ka atzīmes kritīsies,
būs daudz grūtāk. Rezultātā ir pat
augstākas,» tā Edgars. Taujāts par
motivāciju, topošais absolvents
spriež, ka tā noteikti nav pašvaldības dāvātā naudas balva – tas
ir tikai papildu bonuss –, vairāk
gribas labus rezultātus iegūt

šodien, lai nākotne vieglāka. «Papildu motivācija noteikti ir arī tas,
ka klasē esmu labākais. Negribas
izgāzties,» tā Edgars.
Arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzrunājot
izcilniekus, uzsvēra, ka visu var
izdarīt, ja darbu dara ar prieku
un atbildības sajūtu. Turklāt svarīgi, lai ieguldīts ilglaicīgs darbs.
«Daļa uzvārdu sarakstā parādās
ne pirmo reizi. Tas nozīmē, ka
brīnumi no debesīm nekrīt, bet
gan rezultāts nāk ar ilglaicīgu ieguldījumu. Esmu lepns par jums,
skolotājiem, skolu vadītājiem un
vecākiem. No 130 balvas saņēmējiem pirmajā gadā izcilnieku skaits
šobrīd ir pieaudzis līdz 180,» tā
priekšsēdētājs.

Par jauno Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB)
direktori 29. maija Jelgavas domes sēdē deputāti
vienbalsīgi apstiprināja
Lāsmu Zariņu.
L.Zariņa Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā ir strādājusi 17 gadu – sākotnēji viņa bija bibliotekāre, vēlāk
– bibliotēku informācijas sistēmas
«ALISE» administratore. Pēdējos
piecus gadus strādāja Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā
bibliotēkā un vadīja tās Informācijas
un pakalpojumu nodaļu.
Jaunā bibliotēkas direktore uzsver, ka savu darba pieredzi bibliotēkā guvusi dažādos amatos, tāpēc
pārzina ikvienu darbu, ko dara
bibliotēkā. Viņai ir arī atbilstoša
izglītība – LU iegūts maģistra grāds
bibliotēkzinātnē un informācijā.
«Jelgavas bibliotēkām ļoti nozīmīgs ir telpu jautājums – gan
apmeklētājiem, gan darbiniekiem
ir svarīga vide, kurā viņi atrodas,»
uzskata L.Zariņa, tāpēc kā savu
prioritāro darbu izvirza telpu jautājuma sakārtošanu. «Jelgavas bib-
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liotēku nākotni redzu kā Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas un bērnu
bibliotēkas apvienošanu jaunā ēkā.
Tā būtu kā ģimenes bibliotēka, kurā
savu vietu varētu atrast ikviens – no
vismazākā apmeklētāja līdz seniora
vecumam,» teic L.Zariņa.
Tāpat jaunā direktore iecerējusi
bibliotēkas vēl aktīvāk iesaistīt
Jelgavas kultūras dzīvē, savukārt
metodiskajā darbā viņa plāno vairāk sadarboties ar augstskolu bibliotēkām un skolām, kā arī strādāt pie
jauniešu izglītošanas informācijas
meklēšanas jomā.
Jāatgādina, ka 31. decembris bija
pēdējā darba diena iepriekšējai JZB
direktorei Aijai Nadziņai, kura nolēma doties atpūtā. Šos piecus mēnešus direktora pienākumus pildīja
viņas vietniece Dzintra Punga.

Spožāk iemirdzas Driksas
un Lielupes tiltu arkas
 Ligita Vaita
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Jaunu dekoratīvo apgaismojumu ieguvuši
Lielupes un Driksas
tilti – uz abu tiltu konstrukcijām nomainīti
līdzšinējie baltie prožektori, bet papildus
uzstādīti arī jauni, un
tie diennakts tumšajā
laikā tiltu arkas izgaismo vairākās krāsās.

Kopumā uzstādīti 34 LED
prožektori (Lielupes tiltam – 26,
Driksas tiltam – 8), to skaitā ir
gan baltas gaismas prožektori
konstrukciju apgaismošanai,
gan prožektori ar krāsas spektra
maiņu zem tiltu arkām.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins norāda,
ka jaunie prožektori ir ar LED
spuldzēm, tātad gan kalpos
ilgāk, gan arī izskatīsies labāk.

«Līdzšinējie prožektori kalpoja
ap desmit gadu, daļa no tiem
vairs nestrādāja, tie bija nolietojušies,» norāda A.Bobikins, piebilstot, ka jaunie prožektori būs
arī izturīgāki agresīvajā vidē, jo
tiem jāpacieš ūdens šļakatas un
liels mitrums ūdens tuvumā.
Rekonstrukcijas darbus veica
SIA «Mītavas Elektra». Kopējās
projekta realizācijas izmaksas,
ieskaitot komunikāciju izbūvi,
ir 28 500 eiro.
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Dzelzs daudzums pilsētas
ūdenī samazināts 35 reizes
 Jānis Kovaļevskis

Noslēgušies pilsētas
ūdenssaimniecības attīstības projekta otrās
kārtas darbi. Lielākais
ieguvums no šī projekta ir ūdens ņemšanas
vietas rekonstrukcija
Tetelē un ūdens sagatavošanas stacijas
izbūve Jaunajā ceļā,
lai jelgavnieki turpmāk
varētu saņemt kvalitatīvāku dzeramo ūdeni
bez dzelzs un sulfātu
piemaisījumiem. «Tas
nozīmē, ka jau tuvākā
pusgada laikā jelgavnieki varēs aizmirst
par rūsas nosēdumiem
savās izlietnēs un tējkannās, jo viss tīklā
palaistais ūdens tiks
filtrēts četru dažādu
smilšu frakciju slēgtajos filtros, kā arī,
izmantojot nanofiltrācijas tehnoloģiju,
attīrīts no sulfātu piemaisījumiem,» stāsta
SIA «Jelgavas ūdens»
valdes loceklis Edgars
Līcis.
«Ūdens attīrīšanas stacija
pilnvērtīgi sāka strādāt maija
beigās, tomēr jārēķinās, ka
maģistrālajos cauruļvados un
māju iekšējās komunikācijās
joprojām ir saglabājušies dzelzs
nosēdumi, tādēļ būs nepieciešams laiks, lai veiktu šo vadu
skalošanu un līdz patērētājam
nogādātu tikpat kvalitatīvu
ūdeni, kāds tiek sagatavots
jaunajā stacijā. Pēc saņemtajām
atsauksmēm varam secināt, ka
daļa iedzīvotāju, īpaši Pārlielupē
dzīvojošie, kuri atrodas tuvāk
ūdens sagatavošanas stacijai,
izmaiņas ūdens kvalitātē jau ir
pamanījuši,» spriež E.Līcis.
Kas šobrīd ir izdarīts, lai
jelgavnieki saņemtu kvalita-

pie trīs līdz četru avāriju novēršanas. Tas nozīmē, ka tīklu
renovācija būtu jāturpina, tādēļ
gaidām valdības lēmumu par to,
kā tiks sadalīts nākamā perioda
Kohēzijas fonda finansējums.

«Pēc apstrādes jaunajā ūdens sagatavošanas stacijā mūsu ūdens kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies un būtiski pārsniedz valstī noteiktās kvalitātes prasības gan attiecībā uz dzelzs saturu,
gan sulfātiem,» uzsver SIA «Jelgavas ūdens» valdes loceklis Edgars Līcis.
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tīvāku dzeramo ūdeni?
Ir veikta dzeramā ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija – deviņu jaunu dziļurbuma aku
izbūve un trīs aku rekonstrukcija ūdens ņemšanas vietā
Ozolnieku novada Tetelē. Šobrīd
ūdeni pumpējam no 260 metru
dziļuma. Esam izbūvējuši arī
jaunu ūdens sagatavošanas
staciju, kādas līdz šim pilsētai nebija. Faktiski tīklā tika
palaists tāds ūdens, kādu ieguvām no zemes dzīlēm. Tas
nebija kaitīgs cilvēka veselībai,
tomēr ne visos rādītājos pilnībā
atbilda valstī noteiktajām kvalitātes prasībām. Projektā tika
rekonstruēts arī maģistrālais
ūdensvads 20,5 kilometru garumā, savienojot dziļurbuma akas
ar ūdens sagatavošanas staciju.
Tas bija sarežģīts uzdevums, jo
vienlaikus ar būvniecību mums
nācās nodrošināt ūdens padevi
visai pilsētai, tādēļ tika izbūvēti
divi paralēli savienojumi, kuri

Ūdenssaimniecības attīstības projekts
1. kārta realizēta no 2001. līdz 2007. gadam.
Izbūvēts un rekonstruēts notekūdeņu attīrīšanas ietaišu komplekss
Lapskalna ielā un 33,1 km ūdensapgādes tīkla un 31 km saimnieciskās
kanalizācijas tīkla. Rekonstruētas septiņas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Kopējās izmaksas – 21,1 miljons eiro.
2. kārtas realizācija: 2010. – 2014. gads.
Veikta deviņu jaunu ūdens ņemšanas vietu izbūve un trīs ūdens ņemšanas
vietu rekonstrukcija. Izbūvēta un aprīkota ūdens sagatavošanas stacija.
Rekonstruēts maģistrālais ūdensvads no Teteles ūdens ņemšanas vietas
līdz ūdens sagatavošanas stacijai Jaunajā ceļā 20,5 km kopgarumā.
Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un paplašināšana 21,5 km. Kanalizācijas tīkla paplašināšana 17,9 km, un piecu jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve.
Kopējās izmaksas – 26,2 miljoni eiro.
3. kārtas realizācija uzsākta 2011. gadā
un turpināsies līdz 2015. gadam.
Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un paplašināšana ar kopējo garumu 4,6
km. Kanalizācijas tīkla paplašināšana 9,2 km, un divu jaunu kanalizācijas
sūkņu staciju izbūve.
Kopējās izmaksas – 2,4 miljoni eiro.
Pēc projekta visu trīs kārtu realizācijas 96 procenti Jelgavas pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju tiks nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos
pie ūdensapgādes sistēmas, bet 90 procentiem mājsaimniecību būs
iespēja pieslēgties pie kanalizācijas sistēmas.

turpmāk sniegs mums lielāku
drošības sajūtu gadījumā, ja
kādā no vadiem notiks avārija.
Pie ūdens sagatavošanas stacijas rekonstruēti arī divi ūdens
rezervuāri 7600 kubikmetru
kopapjomā, no kuriem vismaz
diennakti spēsim apgādāt pilsētu gadījumā, ja būs sarežģījumi
ar ūdens piegādi no Teteles.
No kādiem piemaisījumiem un cik lielā mērā
ūdens tiek attīrīts jaunajā
stacijā?
Ūdens tiek attīrīts no dzelzs
un sulfātu piemaisījumiem.
Piemēram, ja līdz šim dzelzs
daudzums pilsētas ūdenī reizēm
sasniedza pat 3,5 miligramus litrā, tad šobrīd mērījumi uzrāda
mazāk par 0,1 miligramu litrā.
Ūdens pēc apstrādes jaunajā
stacijā kļūs daudz dzidrāks un
draudzīgāks sadzīves tehnikai, sanitārajiem mezgliem un
komunikācijām, jo tieši dzelzs
oksidējoties veido brūnos nosēdumus ūdens caurulēs.
Minējāt, ka ūdens kvalitāte vēl kādu laiku nebūs
vienāda visā pilsētas teritorijā.
Jā, jo ūdensapgādes sistēmā
ir zināma inerce. Mēs nevaram
vienā vai divās tīkla skalošanas
reizēs atbrīvoties no visiem
dzelzs nosēdumiem, kuri komunikācijās veidojušies gadiem.
Pieredze liecina, ka, regulāri
skalojot tīklu, tas attīrās laika
periodā no sešiem līdz divpa
dsmit mēnešiem. Te gan jāņem
vērā arī tas, kādā stāvoklī ir
ēku iekšējie tīkli. Arī tiem būtu
nepieciešama skalošana vai
nomaiņa, ja tie kalpojuši jau
vairākus gadu desmitus. Mēs
sekosim līdz situācijai un tāpat
kā iepriekš rūpīgi kontrolēsim
ūdens kvalitāti. Šobrīd no pilsētas tīkla paraugi mērījumu

veikšanai tiek ņemti 56 vietās.
Izlases kārtībā katrā no tām
paraugi tiek pārbaudīti trīs
līdz četras reizes mēnesī, tādēļ
varam apgalvot, ka mūsu kontroles mehānisms ir ne mazāk
nopietns kā ražotājiem, kuri
ūdeni pilda plastmasas pudelēs
un pārdod tirdzniecības vietās.
Vai pēdējā laikā esat saņēmuši sūdzības par ūdens
kvalitāti?
Pēdējā pusgada laikā arvien
mazāk, jo ir renovēts maģistrālais tīkls, pa kuru ūdens no
ņemšanas vietas nonāk pilsētā.
Šis tīkls bija diezgan kritiskā
stāvoklī, un regulārā lāpīšana
ietekmēja arī kopējo ūdens kvalitāti. Šobrīd sūdzības vairāk ir
saistītas ar dažādām avārijas situācijām, kad pēc ūdens padeves
atjaunošanas ar spiedienu līdz
patērētājiem nonāk arī dzelzs
nogulsnes, kuras joprojām saglabājušās cauruļvados.
Kāda ir kopējā situācija ar
maģistrālo tīklu pilsētā?
Kopš 2001. gada, kad pilsētā
tika uzsākti ūdenssaimniecības
attīstības projekta darbi, kopumā esam rekonstruējuši vai no
jauna izbūvējuši teju 80 kilometrus ūdensvada un 58 kilometrus
saimnieciskās kanalizācijas
tīklu. No ūdensapgādes drošības
viedokļa, būtiski uzlabojusies
situācija RAF dzīvojamajā kvartālā, kur līdz šim maģistrālais
ūdensvads gāja caur deviņstāvu
ēku pagrabiem, bet ūdens spiedienu nodrošināja viena sūkņu
stacija. Šobrīd maģistrālais vads
ir pārvietots uz zaļo zonu, bet
katrai ēkai nodrošināts atsevišķs augstspiediena sūknis, tādēļ, ja kāda iemesla dēļ nāksies
atslēgt ūdens padevi vienai ēkai,
pārējās necietīs. Ir paveikts vērā
ņemams darbu apjoms, tomēr
joprojām ik nedēļu strādājam

Kam vēl varētu būt pieejami ES līdzekļi plānošanas
periodā līdz 2020. gadam
attiecībā uz ūdenssaimniecību?
Mūsu prioritāte ir esošo tīklu
renovācija, un šim mērķim vēlamies piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu. Ir sagatavots
projekts programmai, kas dos
iespēju mājsaimniecībām pieslēgties izbūvētajam tīklam, tomēr atbalsts no Eiropas fondiem
būs tikai 20 procenti no kopējām
pieslēgšanās izmaksām. Grūti
spriest, vai tas ir pietiekami,
lai motivētu cilvēkus masveidā
pieslēgties centralizētajam tīklam. Tāpat būs pieejami resursi
tīkla paplašināšanai, tomēr šeit
mums būs ar aprēķiniem detalizēti jāpierāda, cik daudz un
kādi patērētāji ir gatavi pieslēgties jaunajam tīklam. Pieredze
liecina, ka tās mājsaimniecības, kuras izveidojušas savus
dziļurbumus un bioloģiskās
nosēdakas, nemaz nevēlas pieslēgties, bet daļai iedzīvotāju
pieslēgumu izbūve vienkārši ir
par dārgu. Tomēr vēlos aicināt
privātmāju īpašniekus, kuri nav
pieslēgušies centralizētajām
komunikācijām, vēlreiz izvērtēt
tās priekšrocības, kuras nodrošina centralizētais pieslēgums, jo,
lai arī cik kvalitatīvi ir izbūvētas
šīs nosēdakas, tik un tā notiek
infiltrācija gruntsūdeņos, kas
veido piesārņojumu, bet atsevišķos gadījumos notekūdeņi
pa tiešo tiek novadīti grāvjos,
un tā jau ir administratīvi sodāma rīcība. Savukārt dārziņu
laistīšanai piedāvājam uzstādīt
otru skaitītāju, lai maksātu tikai
par patērēto ūdeni un ietaupītu
izmaksas par saimnieciskās
kanalizācijas pakalpojumiem,
jo mūsu sniegtā pakalpojuma
izmaksas sastāv no divām sadaļām.
Kā turpmāk varētu mainīties SIA «Jelgavas ūdens»
sniegto pakalpojumu tarifs?
Spēkā esošais tarifs ir apstiprināts 2008. gadā, un šo sešu
gadu laikā esam veikuši būtiskas investīcijas gan pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā, gan
tīklu attīstībā. Līdz ar jaunās
ūdens sagatavošanas stacijas
un kanalizācijas sūkņu staciju
izbūvi uzņēmumam palielinājušās ražošanas izmaksas uz patērētās elektroenerģijas un tīklu
apkalpošanas rēķina. Tas nākotnē varētu veidot pieaugumu arī
tarifā. Tomēr pirms jaunā tarifa
projekta sagatavošanas veiksim
rūpīgus aprēķinus. Prognozējam, ka tarifa pieaugums varētu
būt salīdzinoši neliels.

Pilsētnieks vērtē

Kas tevi motivē labi
mācīties?
Demids Špakovičs, 5. vidusskolas 8.
klase, vidējā
atzīme 8,56:
– Es nezinu.
Iespējams, ka
nākotnes mērķi. Uzskatu: jo vairāk zināsi, jo labāk dzīvē veiksies. Protams,
arī vecāki, jo gribas, lai viņi lepojas ar
mani, paslavē par sasniegumiem.
Savs stimuls ir arī pašvaldības pasniegtā naudas balva. Manuprāt,
katra balva liek cilvēkam sasniegt
augstāku rezultātu.
Natālija Sirotkina, 2. pamatskolas 9. klase,
vidējā atzīme
9,2:
– Man patīk
mācīties. Jau
tagad zinu, ka gribu kļūt par labu
ekonomisti un ir svarīgi daudz zināt.
Vidējā atzīme 9,2 balles – man tas
nešķiet pietiekami. Man nav mīļo
vai ne tik mīļo priekšmetu, uzskatu,
ka uz skolu eju kā uz darbu, un mēs
zinām, ka darba pienākumi ir jāpilda
atbildīgi. Es jau no 1. klases vienmēr
esmu labi mācījusies.
Matīss Ozols,
Spīdolas ģimnāzijas 8. klase,
vidējā atzīme
9,35:
– Ģimene un
draugi. Esmu
nokļuvis teicamnieku kompānijā
un nevaru palaisties. Ja kas nesanāk, draugi palīdz. Piemēram, ar
matemātiku, mazliet arī ģeogrāfijā.
Protams, arī pašvaldības paspiegtie
75 eiro ir sava motivācija. Kuram
gan nepatīk mācību gada beigās
saņemt balvu?! Esmu aktīvs skolēns
un, lai tiktu līdz tādam rezultātam,
galvenais ir pareiza laika plānošana,
tad viss izdodas.
Adelīna Bondare, 5. vidusskolas 10.
klase, vidējā
atzīme 8,5:
– Gribas sev
pierādīt, ka es
to varu. Protams, lielu motivāciju
sniedz vecāki, priecājoties par
maniem sasniegumiem, – tas
liek censties vēl vairāk. Esmu ļoti
atbildīga un visām lietām pieeju
nopietni. Nekad nevaru aiziet uz
skolu, ja nav izpildīts mājasdarbs.
Man patīk mācīties.
Krista Umbraško, Valsts
ģimnāzijas 12.
klase, vidējā
atzīme 8,8:
– Tam tā vienkārši ir jābūt.
Gribas gūt apliecinājumu, ka es varu
būt izcilniece. Protams, kad vidējais
vērtējums tuvojās 8,5 ballēm, vairāk
sarosījos, jo bija cerība uz pašvaldības dāvāto naudas balvu. Pierādīju
sev, ka nekas nav neiespējams: ja
gribi, vari visu. Pēdējā skolas gadā
arī saņēmu šo balvu.
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Sestdien visi uz Jelgavas
velobraucienu! Būs iespēja
vinnēt jaunu velosipēdu
No 1.lpp.

Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP) ziņo, ka mērķis paliek nemainīgs: veicināt Jelgavas velokustības
attīstību un veselīgu dzīvesveidu.
Velobrauciena sākums – pie tirdzniecības centra «Vivo centrs». Reģistrācija – no pulksten 10 līdz 11,
kur brauciena dalībnieki saņems
dalībnieka numuru un īpašu atzīmju lapiņu: savācot uz tās astoņas
kontrolpunktu atzīmes, varēs piedalīties loterijā un cīnīties par galveno balvu – velosipēdu. Pirms tiks
dots starts, pasākuma dalībnieki
varēs pārbaudīt savas velobraucēja
prasmes, piedaloties aktivitātēs, ko
piedāvās Ceļu satiksmes drošības
direkcijas Jelgavas nodaļa.
Velobrauciena starts – pulksten
11, lai dotos līdz Jelgavas 6. vidusskolas stadionam. Velobrauciena
dalībnieki dosies pa maršrutu:
«Vivo centrs» – Raiņa iela – Jāņa
Čakstes bulvāris – Lielā iela – Rīgas iela – Kalnciema ceļš – Loka
maģistrāle.
Paredzēts, ka stadionā pasākums turpināsies ar dažādām

aktivitātēm, kurās piedaloties varēs
nopelnīt zīmodziņus uz reģistrācijā
izsniegtajām lapiņām, lai, savācot
visus, piedalītos izlozē.
SIP informē, ka uz vietas, 6.
vidusskolā, varēs nokārtot eksāmenu, lai iegūtu velosipēda vadītāja
apliecību. To var kārtot no pilniem
desmit gadiem. Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments un foto 3x4
centimetri.
Pulksten 13.30 notiks apbalvošana, pasniedzot balvas šādās
nominācijās: «Jaunākais velobraucējs», «Visekipētākais velobraucējs»,
«Pieredzējušākais velobraucējs»,
«Saliedētākais velobraucēju kolektīvs», «Kuplākā klase», «Vienotākā
ģimene». Lai uzkrātu spēkus atpakaļbraucienam, dalībnieki tiks
cienāti ar zupu.
Pasākumu organizē nodibinājums «Jelgava 21. gadsimtā» un
Sabiedrības integrācijas pārvalde
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
finansiālu atbalstu.
Autovadītājiem velobrauciena
laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Iemūrē tehnikuma
jaunās laboratorijas
pamatakmeni
Foto: Ivars Veiliņš

Arī šogad «Zemgales
Eko» akcijas «Šķirosim
atkritumus!» laikā aicināja Jelgavas skolas
vākt makulatūru, un jau
otro gadu pēc kārtas
aktīvākie bijuši Jelgavas
5. vidusskolas audzēkņi,
kopā savācot 11,420 tonnas jeb 17,4 kilogramus
makulatūras uz vienu
skolēnu.
Makulatūras vākšanas akcijā
šogad piedalījās septiņas skolas
un kopā akcijas laikā ir savāktas
nedaudz vairāk nekā 24 tonnas
makulatūras. Lai mudinātu akcijā
piedalīties visas skolas, konkursa
rezultāti tiek aprēķināti nevis pēc
savāktās makulatūras kopējā svara,

bet gan tā attiecības pret skolēnu
skaitu attiecīgajā skolā.
Jau otro gadu konkursā nepārspēta ir 5. vidusskola, bet otrie
aktīvākie makulatūras vācēji bijuši
3. sākumskolā, kas kopā savāca
5,590 tonnas makulatūras jeb 8,3
kilogramus uz vienu skolēnu. Savukārt trešās vietas šogad divas – Tehnoloģiju vidusskolai (6,1 kilograms
uz skolēnu, pavisam 2,66 tonnas
makulatūras) un Valsts ģimnāzijai
(6 kilogrami uz skolēnu, pavisam 4
tonnas makulatūras).
Čaklākie makulatūras vācēji
balvā saņēma «Kanclers» dāvanu
kartes 150 eiro (1. vieta), 100 eiro (2.
vieta) un 70 eiro (3. vieta) vērtībā.
Jāpiebilst, ka pērn akcijā piedalījās sešas skolas un brīvprātīgo
jauniešu biedrība «Brīvprātīgie
Jelgavai»; kopā tika savāktas 23
tonnas makulatūras.

Tuvojas izlaidumu laiks
9. un arī 12. klases audzēkņiem tūlīt sāksies izlaidumu
laiks. Pirmais izlaidums ir jau šodien, 5. jūnijā, 2. internātpamatskolas 9. klasei, bet pārējie devītie svētkus svinēs
nākamnedēļ. Savukārt 12. klases skolēniem izlaidums
gaidāms no 12. jūnija. 9. klase Jelgavā šogad jābeidz 486
skolēniem, bet vidusskola – 408 jauniešiem.
Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu izlaidumu grafiks 2013./2014. mācību gadā
Izglītības iestāde
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Klase
Datums
Laiks
Vieta
9. klase
13.06.2014.
12
skolas aktu zālē
12. klase
13.06.2014.
16
Jelgavas Valsts ģimnāzija
9. klase
13.06.2014.
18
skolas aktu zālē
12. klase
20.06.2014.
18
Jelgavas 4. vidusskola
9. klase
13.06.2014.
18
skolas koncertzālē
12. klase
15.06.2014.
12
Jelgavas 5. vidusskola
9. klase
13.06.2014.
13
skolas aktu zālē
			
15
12. klase
16.06.2014.
15
Jelgavas 6. vidusskola
9. klase
12.06.2014.
17
skolas aktu zālē
12. klase
13.06.2014.
17
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
9. klase
13.06.2014.
12
skolas aktu zālē
			
14.30 un 17
12. klase
15.06.2014.
14
Jelgavas
				
kultūras namā
Jelgavas 2. pamatskola
9. klase
13.06.2014.
16
skolas aktu zālē
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 9. klase
13.06.2014.
13
skolas aktu zālē
12. klase
13.06.2014.
15
Jelgavas 1. internātpamatskola
9. klase
13.06.2014.
15
skolas aktu zālē
Jelgavas 2. internātpamatskola
9. klase
05.06.2014.
12
skolas aktu zālē
Jelgavas Mūzikas vidusskola
4. kurss
13.06.2014.
17
skolas koncertzālē
Jelgavas Amatu vidusskola (skolas aktu zālē)
27.06.2014. plkst. 12 – mazumtirdzniecības komercdarbinieki; maizes un miltu konditorijas izgatavošanas speciālisti; ciparu programmas vadības darbagaldu iestatītāji; frizieri pēc 12. klases .
27.06.2014. plkst. 15 – tērpu stila speciālisti; pavāri; konditori.
27.06.2014. plkst. 17 – frizieri; pavāra palīgi; montāžas darbu atslēdznieki; vizāžisti pēc 12. klases;
viesmīļi pēc 12. klases.
Jelgavas tehnikums (Jelgavas kultūras namā)
28.06.2014. plkst. 12 – automehāniķis; mēbeļu galdnieks; sekretārs.
28.06.2014. plkst. 14 – datorsistēmu tehniķis; apdares darbu tehniķis; viesmīlības pakalpojumu speciālists.

Īsi
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs ceturtdien, 5. jūnijā, pulksten 15 jelgavniekiem piedāvā
tikties ar vikingu liellaivas «Nameisis»,
kas jūlijā kursēs pa Lielupi un Driksu,
kapteini Aigaru Pampi, kurš gatavs
pastāstīt, kā «Nameiša» komandai veicās
ceļojumā pa Daugavu, kādi atgadījumi
un kuriozi piedzīvoti. Pilsētas svētkos
Jāņa Čakstes bulvāra laivu piestātnē pietauvojās vikingu liellaiva «Nameisis», kas
te noslēdza mēnesi ilgu ekspedīciju. Proti,
«Nameisis» maijā mēroja ceļu no Daugavas iztekas Krievijā līdz ietekai Baltijas
jūrā un tālāk pa Lielupi līdz Jelgavai. Jau
jūlijā tas pasažierus vizinās pa Driksu un
Lielupi. Ieeja pasākumā – bez maksas.
 Vasaras sezonā vairākos ceļu posmos, tostarp uz A8 Rīga–Jelgava
šosejas, atļautais braukšanas ātrums
paaugstināts līdz 100 kilometriem
stundā. Līdz 1. oktobrim braukšanas
ātrums 100 km/h noteikts uz Jelgavas
šosejas posmā Rīga–Ozolnieki (izņemot
apdzīvotas vietas), informē VAS «Latvijas
valsts ceļi» (LVC). Šāds ātruma limits
ieviests ceļu posmos, kur tas var sekmēt
braukšanas laika samazinājumu un ir pieņemams no satiksmes drošības viedokļa.
Tāpat tiek ņemta vērā ceļa caurlaidspēja,
ceļa seguma stāvoklis un satiksmes plūsma, skaidro LVC.

Skolēni savākuši
24 tonnas makulatūras
 Ligita Vaita
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Turpinot Jelgavas tehnikuma rekonstrukciju, pagājušajā nedēļā svinīgi iemūrēts tehnikuma jaunās
laboratorijas pamatakmens. Klātesošie Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības
aģentūras pārstāvji un arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne uzsvēra mācību
vides nozīmi kvalitatīvas izglītības apguvē. «Modernā mācību vide noteikti būs stimuls jauniešiem, lai
jau tuvākajā laikā vismaz 50 procenti jauniešu pēc pamatskolas turpinātu izglītoties profesionālajās
izglītības iestādēs,» norāda R.Vectirāne.
Līdz ar pamatakmeni topošās ēkas pamatos iemūrēta kapsula ar īpašu vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Tajā īsi aprakstīts tehnikuma rekonstrukcijas projekts, kā arī novēlēts nākotnes sapņu piepildīšanai sākt
strādāt jau šodien. Tāpat kapsulā ievietota viena eiro monēta, simbolisks ziedojums no būvniekiem,
Hercoga Jēkaba piemiņas zīme no Jelgavas pašvaldības, kā arī pilsētas laikraksti, tostarp «Jelgavas
Vēstneša» Pilsētas svētku numurs.
Jāatgādina, ka vērienīgais desmit miljonu projekts tehnikumā uzsākts janvārī. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta «Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas tehnikumā» laikā skolas rekonstrukcijā tiks ieguldīti 10,9 miljoni latu (15,5 miljoni
eiro), ieskaitot PVN.
Plānots, ka 2015./2016. mācību gadā audzēkņi mācības varēs atsākt jau pilnībā modernizētās telpās.

Būvgružus varēs nodot tikai par maksu
 Ligita Vaita

No 16. jūnija atkritumu
šķirošanas laukumos
vairs nevarēs bez maksas nodot būvgružus.
Turpmāk būvniecībā
radušos atkritumus varēs vest tikai uz sadzīves atkritumu poligonu «Brakšķi», maksājot
49,39 eiro par tonnu.
Būvgružus bez maksas vairs
neļauj pieņemt 15. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi
Nr.199 «Būvniecībā radušos
atkritumu un to pārvadājumu
uzskaites kārtība». Tie paredz,
ka par visu pieņemto būvgružu

apjomu apsaimniekotājam jāveic
uzskaite un apmaksa vienotā
sistēmā. «Tā kā atkritumu šķirošanas laukumos nav svaru,
turpmāk būvgružus varēs nodot
tikai par maksu poligonā Brakšķos,» norāda SIA «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis.
Viņš skaidro, ka maksa par
nodotajiem būvgružiem tiek
aprēķināta uz vietas poligonā un
gadījumā, ja nodotais atkritumu
svars ir mazāks par tonnu, arī
maksu aprēķina atbilstoši svaram. Jāpiebilst, ka atkritumu
svara noteikšanai automašīna
tiek nosvērta pirms un pēc atkritumu izkraušanas.
Vēl līdz 15. jūnijam būvgružus

var nodot bez maksas dalīto
atkritumu vākšanas laukumos
Ganību ielā 84, Salnas ielā 20 un
P.Lejiņa ielā 6. Ganību ielas laukuma darba laiks ir darba dienās
no pulksten 8 līdz 17, sestdienās
no pulksten 9 līdz 14, svētdienās – slēgts, savukārt laukumi
Salnas un P.Lejiņā ielā strādā
no otrdienas līdz piektdienai no
pulksten 8 līdz 19, sestdien un
svētdien no pulksten 9 līdz 19,
pirmdien – slēgti.
Sākot ar 16. jūniju, būvgružus
varēs nodot par maksu atkritumu poligonā «Brakšķi», Jelgavas
novada Līvbērzes pagastā. Tā
darba laiks ir darba dienās no
pulksten 9 līdz 18, sestdienās un
svētdienās – no 9 līdz 16.

Pilsētā darbojas jau trīs dzeramā
Sākoties vasarai, ūdens padeve
pieslēgta abiem brīvkrāniem, kas
ūdens brīvkrāni
jau pagājušajā gadā darbojās

Foto: Ivars Veiliņš

Jāņa Čakstes bulvāra promenādē.
Papildus pieslēgts brīvkrāns Lielās
un Krišjāņa Barona ielas krustojumā pie tirdziņa. Tas uzstādīts
Lielās ielas rekonstrukcijas gaitā,
taču, tā kā projekta nodošana
bija novembrī, ūdens padeve
krānam pieslēgta tikai tagad,
informē pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska. Brīvkrāni ir
pieslēgti pilsētas ūdensvadam
un ir paredzēti, lai karstajā laikā
iedzīvotāji varētu atveldzēties.

 Par ģimenei draudzīgāko Latvijas
atpūtas vietu otro gadu pēc kārtas
atzīts Tērvetes dabas parks, bet pirmo
reizi Latvijas iedzīvotāji kā ģimenei
draudzīgu pilsētu nosaukuši arī
Jelgavu, liecina Labklājības ministrijas
konkursa «Ģimenei draudzīga vieta»
rezultāti. Nominējot atpūtas vietu,
ministrija aicināja ņemt vērā kritērijus,
kuriem atpūtas vietai jāatbilst. Tai jābūt
vietai, kur ģimene var izklaidēties, aktīvi
atpūsties vai baudīt kultūras pasākumus. Tāpat šajā vietā jābūt pietiekami
plašam nodarbību piedāvājumam
dažāda vecuma bērniem. Vienlaikus ir
būtiski, lai atpūtas vieta būtu pieejama
cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai
invaliditāti.
 Policija pagājušajā nedēļā pēc
divu vīriešu aizturēšanas viena vīrieša dzīvesvietā Jelgavā konstatēja
psihoaktīvo vielu izgatavošanu un
fasēšanu. Policijas darbinieki izņēma
18,2 kilogramus apreibinoša augu
maisījuma, smidzināšanas flakonus,
elektroniskos svarus un citus priekšmetus šo vielu apstrādei un izgatavošanai.
Dažas dienas vēlāk policijai Jelgavā
izdevās likvidēt arī vērienīgu marihuānas audzētavu. Sankcionētas kratīšanas
laikā policija atsavināja sešas jau safasētas
augu valsts izcelsmes vielas, kuras bija
paredzētas tālākai realizācijai, papildu tam vēl 138 marihuānas stādus,
kā arī stādu audzētavas aprīkojumu
– apgaismojuma ierīces, temperatūras mērierīces, gaisa mitrinātāju,
ventilatoru. Par noziedzīgām darbībām narkotisko vielu apritē policijas
darbinieki aizturēja divus agrāk jau tiesātus vīriešus. Policija lūdz iedzīvotājus
ziņot, ja ir informācija par iespējamām
narkotiku tirdzniecības vietām, zvanot
pa tālruni 63004200, 63004202 vai
uzticības tālruni 67014077.
 Jelgavas «Makdonalds» līdz 8.
jūnijam rīko labdarības kampaņu,
kurā aicina dāvināt grāmatas Latvijas
audžuģimenēm. «Makdonaldā» ierīkota īpaša ziedošanas vieta, kur var atstāt
lietotas vai jaunas grāmatas. Papildus
gandarījumam par paveikto un audžuģimeņu pateicībai ikviens, kurš ziedos
grāmatu, saņems arī «Makdonalda»
saldējumu «Radziņš» bez maksas.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

2014./2015. mācību gadā uzņem skolēnus
5., 6., 7. klasē un brīvajās vietās
2., 8., 9., 11., 12. klasē.
Skolēni aicināti izvēlēties mācības profesionāli
orientētā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai matemātikas, dabaszinību un tehnikas
novirziena klasē.
Uzņemšana 10. klasē notiks
no 16. līdz 20. jūnijam.
Skola piedāvā apgūt inženierzinātņu,
vispārizglītojošā vai humanitārā
virziena programmu.
Sīkāka informācija:
www.jtv.lv vai pa tālr. 63020277, 63045548.
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Šveicē Jelgavā ražotos traukus
tirgo desmit reizes dārgāk
Līdz 15. jūnijam kultūras namā
apskatāma izstāde – Baltijas
Keramikas simpozija mākslinieku darbi. Desmit dienas
Šauļu, Pērnavas un Jelgavas
mākslinieki strādāja uzņēmuma «Keramika LV» telpās,
bet tā, protams, nav uzņēmuma ikdiena – ikdienā tā
ir masveida ražošana ar lielu
procentu roku darba, bet
atļauties strādāt viens pret
vienu ar savu lolojumu «Keramikā» var tikai lielo šamota
puķupodu un dārza keramikas veidotāji. «Jelgavas
Vēstnesis» piedāvā iepazīt
uzņēmuma «Keramika LV»,
kurā strādā ap 30 cilvēku,
darba ikdienu.
Foto: Ivars Veiliņš
Apmēram 90 procentus produkcijas «Keramika LV» eksportē, un lielākais eksporta tirgus ir Krievija (uz turieni aiziet
Pērn uzņēmums iegādājās glazēšanas «robotu», bet apmēram puse no eksporta) – arī šīs puslitra balzama pudeles paredzētas tieši Krievijai. Ja uz pudeles ir gravējums,
tas izgāja no ierindas un nācās atgriezties pie roku tas ir roku darbs. Pārējais tiek eksportēts uz Eiropu – Šveici, Zviedriju, Vāciju, Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poliju, Ukdarba – Oksana glazūrā iemērc katru balzama pudeli, rainu, Lielbritāniju, Gruziju. Jāpiebilst, ka «Keramika LV» izgatavo ap 2000 dažādu izstrādājumu, no kuriem topā
kas tiek izgatavota eksportam uz Krieviju. Pēc tam tās jeb pastāvīgā apgrozībā ir apmēram 600. «Pasūtītājs nevēlas gaidīt, tāpēc mēs pieprasītākajai produkcijai taisām
tiks ievietotas krāsnī un 22 stundas apdedzinātas. Uz- sagataves jeb pusfabrikātus: izveidojam formu un vienreiz apdedzinām krāsnī. Kad klients būs izvēlējies krāsu,
ņēmuma valdes loceklis Raimonds Neilands norāda, produkti tiks noglazēti un apdedzināti vēlreiz,» stāsta uzņēmuma pārstāvis Raimonds Neilands, piebilstot, ka
ka «Keramika LV» ir divas krāsnis – tās nopirktas pirms pusfabrikāti rūpnīcā varot stāvēt gadu divus. R.Neilands norāda, ka pēdējos gadus uzņēma apgrozījums turas
sešiem gadiem no kādas bankrotējušas rūpnīcas stabils – ap 700 000 eiro gadā. Peļņa gan pērn bijusi neliela, jo lielākā daļa līdzekļu tiek tērēta par enerģiju.
«Keramika LV» ir dibināta 1963. gadā, Vācijā. Tā izdevies ietaupīt – šādas krāsnis tirgū katra
un šobrīd ir Baltijā lielākais keramikas maksā ap miljonu eiro.
izstrādājumu ražošanas uzņēmums. Uz
Pilsētas svētkiem uzņēmums saposa ēkas
fasādi, atjaunojot tās krāsu – pirms aptuveni deviņiem gadiem ēkas tika nosiltinātas, nu tiek atjaunots to vizuālais izskats.
Uzņēmuma teritorija ir 6,5 hektāri, un
uzņēmuma valdes loceklis Raimonds Nei
lands cer, ka nākotnē izdosies piesaistīt
finansējumu un uzbūvēt vēl kādu ražotni.
«Teritorija mums to atļauj – mums ir pašiem savs ūdens pieslēgums, arī gāze ir
ievilkta un elektrības jauda pietiekama,»
tā viņš. Jāpiebilst, ka uzņēmuma teritorijā
atrodas ražotne, biroja ēka, kurā ierīkots
arī firmas veikaliņš un kafejnīca. Tā kā
paši visas telpas apdzīvot nevar, tās tiek
iznomātas – līdzās kafejnīcai jau atrodas
Vieni no populārākajiem «Keramika LV» produktiem ir fondī trauki un pannas, kas
velosipēdu veikals-remontdarbnīca un
jo sevišķi pieprasīti ir Šveicē. «Šīs sezonas jaunums ir fondī pannas, ko var likt uz
īrnieks atrasts arī biroja telpām. «Ar ražoatklātas uguns. Tās tiek ražotas Šveicei – pasūtītājs mums atsūta zīmējumu, kādam
šanu jau nekad nenopelnīsi to, ko izīrējot Galvenās māla izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas ir liešana (pudeles) un formēša- vajadzētu izskatīties gatavam produktam, un mēs to izgatavojam. Šādas pannas
telpas,» nosaka R.Neilands.
na, kad vispirms tiek izgatavota ģipša forma, uz kuras uzliek mālu un izspiež trauku. Šveices veikalos maksās apmēram 50 eiro, bet Latvijā tāda paša produkta cena varētu
Starp citu, arī visas ģipša formas (ģipsis uzsūc lieko māla mitrumu), arī paliktņus, uz būt desmit reizes mazāka,» tā uzņēmuma pārstāvis Raimonds Neilands. Pannas nav
kuriem novietot no krāsns izņemtos traukus, «Keramika LV» taisa paši. Uzņēmuma viengabalainas – to rokturi ražošanas procesā atsevišķi tiek līmēti klāt. Kā saistviela
valdes loceklis Raimonds Neilands stāsta, ka vidēji gadā uzņēmumā tiek pārstrādāts gan tiek izmantota nevis līme, bet tas pats māls. Uzņēmuma pārstāvis skaidro, ka
ap 200 tonnām māla, bet apjoms ir atkarīgs no pasūtījumiem. Galveno izejvielu process ir diezgan sarežģīts, jo abām virsmām jābūt vienādam mitrumam. Tādā
– sarkano mālu – «Keramika LV» iepērk tepat, Latvijā (ieguves vietas ir Jelgavā un Vid- pašā veidā tiek līmētas arī krūžu osas, bet, piemēram, lejkannas un trauku vāciņi
zemē). «Mālu mēs iepērkam, jo tam pēc izrakšanas divus gadus ir jānostāvas – mālu tiek izlieti gatavi jau ar rokturīšiem.
izrokot, tas ir dzīvs, bet, pirms sākt no tā veidot, tam ir jānomirst,» tā R.Neilands.
Tiesa, nelielu daudzumu māla uzņēmums arī importē – no Ukrainas ievestajam
zilajam mālam esot augstāka karstumizturība.

SIA «Keramika LV» valdes loceklis Raimonds Neilands stāsta, ka Jelgavā tiek
ražotas arī viena litra un trīs litru keramikas pudeles «Latvijas balzamam», reljefu
veidojot katrai pudelei ar roku. «Man
vienreiz «Latvijas balzama» Jelgavas
veikalā gribēja iestāstīt, ka tādas litra
pudeles vairs neražojot,» viņš smej.
Šīs sezonas
jaunums ir
Jelgavas krūzīte, kas tirgū
parādījās tieši uz Jelgavas
Pilsētas svētkiem. Tās var
iegādāties Jelgavas reģionālajā
Tūrisma centrā Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Pēc trauku formēšanas tiem tiek
apstrādātas malas – ar nazi tiek
nogriezti nelīdzenumi un ar mitru
sūkli tiek nogludināti asumi. Daļa
gatavo šķīvju aizceļos uz Šveici un
restorānu Berlīnē.
Piedāvātais krāsu spektrs ir visai
plašs – 44 dažādas krāsas, sākot no baltas un beidzot ar tumšu. Tāpat
tiek izmantota arī pludināšanas tehnoloģija, izgatavojot raibus un
krāsainus traukus, uz izstrādājumiem tiek arī ar roku zīmēti dažādi zīmējumi.Glazūras tiek izgatavotas tepat, uz vietas, bet
nepieciešamās sastāvdaļas uzņēmums eksportē no tādām
valstīm kā Vācija, Čehija, Spānija, Itālija. «Agrāk jau visu darījām paši, bet tagad esam no tā atteikušies – pārāk dārgi,»
stāsta uzņēmuma pārstāvis Raimonds Neilands, piebilstot,
ka visām glazūrām ir attiecīgi sertifikāti, kas nepieciešami
produkcijai, kam paredzēta saskare ar pārtiku. «Ar balto krāsu gan
mēs neaizraujamies. Daudzi klienti tādu grib, bet mēs izmantojam
brūno masu, un uz tās baltā glazūra slikti klājas – lai nespīdētu cauri,
jāliek vairākas kārtas. Līdz ar to rodas daudz brāķu, un tas mums nav
izdevīgi, jo klients jau vēlas porcelānu par keramikas cenu,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka uzņēmumā strādā ap 30 darbinieku.

«Keramika LV» izgatavo ap 2000 dažādu produktu, un
liela daļa nopērkami firmas veikalā tepat Jelgavā. Eksportēti
galvenokārt tiek trauki, bet, piemēram, puķupodi un dārza keramika
paredzēta lielākoties vietējam tirgum. «Agrāk mums Kuldīgā bija cehs, kurā
ražoja puķupodus, bet tagad tos izgatavojam maz. Esam mēģinājuši lielos
šamota podus eksportēt – sūtījām uz Lielbritāniju, bet viņi ir smagi, un loģistikas
izmaksas noēda visu. Arī krāsnī tādus lielus podus nevar daudz ielikt,» stāsta uzņēmuma valdes
loceklis Raimonds Neilands. Tāpat uzņēmums saskāries ar negodīgu konkurenci – 2013. gadā Jelgavā tika izstrādāts pastētes trauciņš Krievijas tirgum, bet ķīnieši ideju nozaguši, uztaisījuši savu
versiju un piedāvājuši par trīsreiz zemāku cenu. «Zog jau tikai tās idejas, kas nes naudu,» nosaka
R.Neilands. Tāpat uzņēmums guvis labu mācību, sadarbojoties ar lielveikaliem. «Mums ar «Rimi»
bija līgums – piecus centimetrus bieza papīru pakete. Tur bija atrunātas visādas nianses, piemēram,
pulksten 11 vienai kravai jābūt Daugavpilī, otrai – otrā Latvijas malā. Sapratām, ka tad jau vieglāk
sadarboties ar vairumtirgotājiem,» tā viņš.
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Nostiprinās līderos

Pēc laba snieguma Eiropas līgas 7. un 8.
posmā Nīderlandē jelgavnieks BMX braucējs Kristens Krīgers nostiprinājis līgas kopvērtējuma līdera pozīcijas junioru grupā. 7.
posmā K.Krīgers uzvarēja (tā viņam ir otrā
uzvara līgas posmā), bet 8. finišēja otrais.
«Kristenam jau no starta izdevās iegūt vadību. Vienā no virāžām nīderlandietis Niks
Kimmens viņam uzbruka, bet sadursmes
rezultātā piedzīvoja kritienu. Savukārt latvietis
bija spiests izbraukt no
trases, bet spēja ātri
atgriezties un finišēja
otrais,» komentē Latvijas Riteņbraukšanas
federācija. BMX Eiropas
līgā ir 11 posmi.

Ielaužas elitē

Pirmo reizi sporta veida vēsturē
Latvija pārstāvēta
Eiropas akvatlona
čempionātā elites grupā – jelgavnieks Viktors
Vovruško tajā izcīnījis 22. vietu 39
sportistu konkurencē. Viņš distanci
– 2,5 km skrējienu, 1 km peldējumu
un atkal 2,5 km skrējienu – veica 30,49
minūtēs. Uzvarētāja rezultāts bija 28,31
minūte. Jāatgādina, ka pagājušajā sezonā V.Vovruško startēja pasaules čempionātā akvatlonā, kurā viņam krampis
sarāva kāju un viņš izcīnīja 11. vietu 18
dalībnieku konkurencē.

«Jelgava būs
mazā Monako»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Inženieru dienu
laikā viens no centrālajiem
pasākumiem būs kartinga
sacensības pa pilsētas ielām Jelgava Street Race,
kas notiks 28. jūnijā. Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis norāda, ka pēdējo
reizi šādas sacensības Jelgavā notikušas vēl padomju
laikos.
Kartinga sacensībām «Prokart
kauss» šogad ir seši posmi, un Jelgavā
notiks ceturtais no tiem. Pirmie divi
posmi jau ir aizvadīti, bet trešais posms
notiks šajā nedēļas nogalē Madonā.
Jelgavas posma organizatoru pārstāvis Jānis Kuķis norāda, ka dalībnieku
skaits varētu būt līdzīgs kā pirmajos
posmos. «Piemēram, pirmajā posmā
bija ap 180 dalībnieku no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un
Krievijas. Ir bijuši arī dalībnieki no
Somijas un Vācijas,» tā viņš. Arī Jelgavu šajās sacensībās pārstāv vairāki
braucēji.
Kartinga sacensības notiks pa pilsētas ielām, kas aptver Hercoga Jēkaba
laukumu: Lielo, Pasta, K.Barona un
Uzvaras. «Jelgava būs tāda mazā
Monako,» nosaka J.Kuķis, piebilstot,
ka trases izveidē tiek ņemti vērā arī
pašu braucēju komentāri un viedokļi,
lai pasākumu padarītu maksimāli drošu. Kā zināms, Monako pilsētas ielās
notiek F1 sacensības.
Plānots, ka piektdienas, 27. jūnija,
vakarā no pulksten 18 notiks treniņbraucieni, bet sestdien, 28. jūnijā, pulksten 10 ar kvalifikācijas braucieniem
sāksies sacensības. Atklāšanas parāde
paredzēta pulksten 12, ap pulksten
14.30 sāksies fināla braucieni.

Laikā no piektdienas vakara līdz
sestdienas vakaram satiksme šajās
ielās būs slēgta. Satiksmes shēma vēl
tiek precizēta.
Vēl sestdien Hercoga Jēkaba laukumā notiks «Jelgavas trases automodelisma kauss 2014» – sākums pulksten
12. No pulksten 15, kad sacīkstes jau
būs beigušās, ikviens interesents varēs
izmēģināt šo nodarbi. Pulksten 22 sāksies Jelgavas nakts autoorientēšanās
2014. «Dalībniekiem vajadzēs pašiem
pabeigt izstrādāt maršrutu, pielietojot loģiku un dažādas matemātiskas
metodes, un izbraukt to, apmeklējot
norādītos kontrolpunktus,» skaidro
J.Kuķis, norādot, ka izraudzīti tādi
kontrolpunkti, lai parādītu arī Jelgavas krāšņumu. Tie, kuri vēlēsies
piedalīties nakts autoorientēšanās
pasākumā, piereģistrēties varēs gan
iepriekš mājas lapā www.mehiem.lv,
gan pasākuma dienā Hercoga Jēkaba
laukumā.
Visi pasākumi Hercoga Jēkaba laukumā būs bez maksas.
Jau svētdien, 29. jūnijā, ātruma
cienītāji aicināti pulcēties sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis», kur notiks
jau zināmas disciplīnas – ātruma aplis
(pulksten 10), mini dragreiss (pulksten 13), drifts (pulksten 16) un auto
izdzīvošanas sacensības (pulksten 19).
Skatītājiem jārēķinās ar ieejas maksu
un maksu par autostāvvietu. Papildu
informācija būs pieejama mājas lapā
www.mehiem.lv.
Jelgavas Inženieru dienas no 27. līdz
29. jūnijam organizē biedrības «Mehu
absolventi», «Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs», «Prokart» ar Jelgavas
domes, Sporta servisa centra un pašvaldības iestādes «Kultūra» atbalstu.
Par citām Inženieru dienu aktivitātēm
varēs lasīt kādā no nākamajiem «Jelgavas Vēstneša» numuriem.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē,
ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 29. maija lēmumu Nr.7/4 «Par teritoriju Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A,
Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1 Jelgavā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai»
tiek nodota publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 1. redakcija.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2014. gada 9. jūnija līdz 7. jūlijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 3. jūlijā plkst.18 Jelgavas pilsētas domē, Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem varēs iepazīties Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.
kab., pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv. Priekšlikumi un atsauksmes sūtāmi pa pastu vai iesniedzami rakstiski Klientu apkalpošanas
centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā. Informācija pa tālruni: 63005569 – Gunita Osīte, 63005475 – Sandra Ozola.

PAZIŅOJUMS PAR IESNIEGUMU IESNIEGŠANU IELAS KANALIZĀCIJAS TĪKLU
UN TO PIESLĒGUMA VIETU IZBŪVEI
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 «Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas
kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» fiziskas vai juridiskas
personas, kuras vēlas izbūvēt komunikācijas pirms Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajiem komunikāciju izbūves
termiņiem, ierosina un iesniedz SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada ielā 4, Jelgavā) iesniegumu ielas kanalizācijas tīklu
un to pieslēguma vietu izbūvei, spēkā esošu tehniskā projekta oriģinālu un plānoto darbu izmaksu tāmi.
Iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 05.08.2014.
Kopējais pašvaldības līdzfinansējums 2014. gadam ir 30 000 euro (trīsdesmit tūkstoši euro).
Ar 29.05.2014. Jelgavas domes lēmumu Nr.7/5 «Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu
un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» un tā pielikumā esošajiem noteikumiem
var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta
mājas lapā www.ju.lv.
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sports
Trīs «apoloni» –
Latvijas čempioni

Latvijas čempionātā spiešanā guļus uz
reižu skaitu (sportists spiež savu personīgo
svaru) čempiona titulu izcīnījuši trīs Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons» atlēti:
Artjoms Černovs, Maksims Gordejevs un
Agnis Briģis (attēlā). Artjoms 61 kg uzspieda 22 reizes, Maksims 99 kg uzspieda 32
reizes, Agnis 123 kg uzspieda 15 reizes.
Latvijas čempionātā piedalījās 30 Latvijas
komandas
– 150 dalībnieki. «Apolonam»
komandu
kopvērtējumā – 6.
vieta.

Lielupes zandarts – 2,67 kg

Jelgavas pilsētas atklātajās sacensībās makšķerēšanā no laivām «Lielupes zandarts
2014» naudas balvu par smagāko zandartu
saņēmis Andris Bogdanovs – viņš noķēra
2,67 kg smagu zandartu. 27 komandu
konkurencē 1. vietu izcīnīja Vladimirs un
Ēriks Baloži, 2. – Andris Bogdanovs un Andis
Tepers, 3. – Aldis un Valērijs Alkšņi. Individuālajā vērtējumā piedalījās desmit dalībnieki.
Uzvarēja Andris Steprāns, 2. vieta – Aivaram
Valdekam, bet pārējie palika bez rezultāta.
Pērn lielāko Lielupes zandartu (75 cm,
3,51 kg) noķēra Leonīds Antēns.

Pirmajā strītbola
posmā uzvar «Armet»
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Sporta pasākumi
 7. un 21. jūnijā pulksten 10 – skriešanas

koptreniņš (ZOC).
 12. un 26. jūnijā pulksten 16 – «Ghetto
Football» sacensību posms (6. vidusskolā).
 14. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Sporta hallē).
 17. jūnijā pulksten 17 – «Ghetto Basket» sacensību un Jelgavas ielu basketbola
čempionāta posms (Sporta hallē).
 18. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FC «Jūrmala» (ZOC).
 18. – 19. jūnijā pulksten 13 – Peldēšanas skolas mācību gada noslēguma
sacensības (baseinā).
 23. jūnijā pulksten 12 – Līgo regate un
regate junioriem (Lielupē, Pils salā).
 26. jūnijā pulksten 10 – Jāņa Lūša
kausa izcīņa šķēpa mešanā (ZOC).

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas
šuvējas (-us). Tālrunis 29226133.

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Sieviete (43) meklē darbu. Varu palīdzēt
saimnieciskos dārza darbos, pieskatīt
māju. Tālrunis 29969817.
Vīrietis (43) meklē darbu – prot veikt remontdarbus, kā arī pārzina saimnieciskos
darbus. Tālrunis 29870655.
Šoferis ar stāžu – B, C, D un 95. kods.
Tālrunis 26181631.
Vīrietis (55) meklē darbu. Tālrunis 25342146.
Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
kamīnus, pirtskrāsnis, siltummūrus, skursteņus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

Pārdod
Labu 2istabu dzīvokli Jelgavas nov. Patīkami, klusi kaimiņi. T.27816868

Foto: Santis Zībergs,
www.ghettofamily.com
Pirmajā Jelgavas strītbola čempionāta posmā, kas vienlaikus bija arī viens no seriāla
«Ghetto Basket» posmiem, vīriešu grupā uzvaru izcīnīja komanda «Armet» – Gatis Justovičs, Andris Justovičs, Edgars Krūmiņš un Arvis Vālodze –, finālā ar 15:11
pieveicot «Alvila leģendas». Trešie – komanda «Jelgavas krekli». Šīs grupas Jelgavas
čempionāta kopvērtējuma uzvarētāji iegūs tiesības startēt «Ghetto Basket» turnīra
Superfinālā un cīnīties par basketbolista Andra Biedriņa dāvātajām biļetēm uz NBA
spēli. Starp citu, komanda «Armet» pie šādas izdevības tikusi jau divreiz.
Jauniešiem (līdz 16 gadiem) uzvarēja komanda «Zubzagi» (Aleksandrs Ganža, Renārs
Indriksons, Valts Karelis, Kristers Tomass). Meiteņu konkurencē (16 gadi un jaunākas)
uzvarēja trio, kas BJSS rindās šajā pavasarī kļuva arī par Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas čempionēm, – «Čiken nagets» (Katrīna Kārkle, Ronda Ozoliņa, Janeta Rozentāle).
Puišiem 12 – 13 gadu vecuma grupā par uzvarētājiem kļuva «Načo mērcīte» (Roberts
Grīnbergs, Kristiāns Eglītis, Daniels Gersons, Rinalds Krivošenoks).
Nākamie Jelgavas strītbola čempionāta posmi: 17. jūnijā, 15. jūlijā un 12. augustā.

Aicina bērnus (6 – 12 gadu vecumā) pieteikties
vasaras sagatavošanas studijai (sestdienās).
Pirmā nodarbība – 7. jūnijā plkst. 10.
Jelgavas Mākslas skolas 4. kabinetā.
Pasniedzēja: Kristīna Landau-Junkere.
Tālrunis: 26173276.

Startēs Eiropas
junioru čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Vadoties pēc 90. Latvijas atklātā čempionāta peldēšanā
rezultātiem, izveidota Latvijas
izlases komanda braucienam
uz Eiropas junioru čempionātu
Nīderlandē jūlijā. Izlases pamatsastāvā iekļauts arī Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas
audzēknis Deniss Komars (trenere Astra Ozoliņa).
Peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa norāda, ka D.Komars savā pamatdisciplīnā 100 metros brasā šoreiz neuzrādīja
savu labāko rezultātu (1:05,95), bet viņa
konkurents bija švakāks, tāpēc izlasē
iekļāva Denisu. Jau Līgo dienā izlase dosies
uz treniņnometni Poznaņā.
Čempionātā jelgavniekiem zelta medaļas
gan izcīnīt neizdevās, bet ir labi rezultāti
stafešu peldējumos. Gundega Jankovska,
Zane Tīrumniece, Selīna Kalnišķe un
Lāsma Klabata izcīnīja sudraba medaļas gan
4x200 metru, gan 4x100 metru brīvā stila
stafetē. Savukārt 4x100 metru kombinētajā
stafetē sudraba medaļas izcīnīja L.Klabata,
Agnese Bikoviča, Kristiāna Kalniņa un
Z.Tīrumniece. Arī vīriešu stafetē mūsējiem
sudraba medaļa – 4x200 metru brīvā stila
stafetē otro vietu izcīnīja Jānis Maniņš,
Jevgeņijs Boicovs, Iļja Boicovs un Jānis
Freimanis.
Čempionātā piedalījās 337 peldētāji no
astoņām valstīm. Jelgavas Specializēto
peldēšanas skolu pārstāvēja 36 peldētāji.

Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Ozola briketes ar piegādi 145 EUR.
T.29907466
Vasarnīcu ar zemi Lediņos. T.29789941
Pieminekļi no Lietuvas. Kapu vietu
labiekārtošana. Adrese: Skolotāju iela 1.
Tālrunis 29379052, +37061249657.

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Dārgi pērku dzintaru un izstrādājumus.
T.22062049
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
dibināšana; prasības pieteikumi; līgumi.
www.ademide.lv. Raiņa 14. T.29179847
Bruģēšanas darbi. T.26861607
Pļauju zāli. T.25994203.
Pļauju zāli, mauriņus. T.26395804
Kodēšana pret alkohola atkarību. T.29180708
Grāmatvedības pakalpojumi. T.29578335
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.

Aizsaulē aizgājuši
JAŅINA JANPAVLE (1926. g.)
VLADIMIRS BORIKOVS (1944. g.)
ANNA KISEĻOVA (1931. g.)
NIKOLAJS BOGDANOVS (1942. g.)
ALDONA ENGLANDE (1927. g.)
SPODRĪTE VAZNE (1921. g.)
MIRDZA BALODE (1935. g.).
Izvadīšana 05.06. plkst. 16 Baložu kapsētā.
JĀNIS LIEPA (1946. g.).
Izvadīšana 06.06. plkst. 14 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1827.sērija.
9.30 «Laulības saites». Vācijas melodrāma. 2011.g. (ar subt.).
11.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
11.55 «Vertikāle».*
12.25 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Karlsons, kas dzīvo uz jumta». Animācijas filma. (ar subt.).
15.00 «Puķu Ansis». Atjaunotā animācijas filma.
15.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1827.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.58 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Animācijas filma.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 5.sērija.
20.00 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Dzimis Eiropā».
23.45 ««De facto»».*
0.25 «Četras istabas».*
1.00 «Labirints». Vēsturiska drāma. 2.sērija (ar subtitriem).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Albānijā». 10.sērija.
6.35 «Sekotāji».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma. (ar subt.).
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 14.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dok.seriāls. 11. un 12.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats».
5.–8.sērija.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 15.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dok.seriāls. 13. un 14.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.10 «Tūrists manā ciltī. Dienvidāfrika». Dokumentāls seriāls.
21.15 «Sporta studija».
22.00 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 7.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
1.25 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.25 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 135.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 JAUNUMS! «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 136.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 126.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 4. un 5.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.35 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
10.40 «Māmiņu klubs».
11.15 «Rīta pikniks».
11.55 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 6. un 7.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 600. un 601.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 391. un 392.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 23.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 20.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.10 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 11.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 126.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 10. jūnijs
LTV1
4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*

6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1828.sērija.
9.30 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 10.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 5.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Nepieradinātā Brazīlija». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
14.25 «Viss notiek!»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1828.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Latvijas sporta varoņi».* Dukuru mezgls.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Visstraujāko pārmaiņu vieta». Dok.filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
6.15 «Sekotāji».*
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 15.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 13. un 14.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats».
9.–12.sērija.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 16.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 15. un 16.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 19.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Uzvaras seglos». Dokumentāla filma.
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
23.50 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
0.50 «SeMS. Laboratorija».*
1.20 «Imanta–Babīte pietur...»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Ukrainas realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Debesu mirdzums tavās acīs». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.55 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 136.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Ukrainas realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 100.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 137.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla fjordos. Vasaras vētra». Romantiska drāma.
23.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 44.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 127.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 6. un 7.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
8.55 «Pilsētas meitenes». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
10.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 23.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 602. un 603.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 393. un 394.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
22.10 «Kurjers». ASV seriāls. 4.sērija.
23.20 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
1.10 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 12.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 127.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. jūnijs
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1829.sērija.
9.30 «Latvijas sporta varoņi».* Dukuru mezgls.
10.05 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 6.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Ielas garumā».* (ar subt.).

tv programma
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1829.sērija.
16.20 «Muks». Animācijas seriāls.
16.45 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Ielas garumā».*
1.55 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.31 «Autosporta programma nr.1».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sekotāji».*
7.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 19.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 16.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 15. un 16.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.00 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats».
13.–16.sērija.
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 17.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 17. un 18.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 20.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.30 TV PIRMIZRĀDE. «Drošības testu manekeni». Dok.filma.
21.40 «Spots».
22.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.40 «Ātruma cilts».
23.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 10.sērija.
0.05 «Uzvaras seglos». Dokumentāla filma.
1.00 «Imanta–Babīte pietur...»*
1.30 ««SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs»».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Ukrainas realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīla fjordos. Vasaras vētra». Vācijas romantiska drāma.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 137.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Ukrainas realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 102.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 138.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 14.sērija.
22.15 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
23.20 «Tīģerzeme». ASV drāma. 2000.g.
1.20 «Dzīvīte 2».
1.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.30 «900 sekundes».
4.00 «Degpunktā».
4.25 «Zīlniece». (ar subt.).

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 128.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 4». Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
8.55 «Labais burgers». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 4». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
12.30 «Laimīgi kopā 5». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 604. un 605.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 395. un 396.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
23.20 «Kinomānija 5».
23.50 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
0.50 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 128.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. jūnijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1830.sērija.
9.30 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 11». Seriāls. 7.sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 ««De facto»».* (ar subt.).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).

Ceturtdiena, 2014. gada 5. jūnijs
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1830.sērija.
16.20 «Muks». Animācijas seriāls.
16.45 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 11». Seriāls.
8. un 9.(sezonas noslēguma) sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Seriāls (ar subtitriem). 2014.g. 4.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 4.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Visstraujāko pārmaiņu vieta». Dokumentāla filma.
1.35 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sekotāji».*
7.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.34 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls. 20.sērija.
10.40 «Hārtlenda 6». Seriāls. 17.sērija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dok.seriāls. 17. un 18.sērija.
12.30 «Troksnis».*
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
16.10 «Hārtlenda 6». Seriāls. 18.sērija.
17.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 19. un 20.sērija.
18.10 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 21.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
20.25 «Piedzīvojums dabā».
21.00 TIEŠRAIDE. «FIFA 2014.gada Pasaules kausa izcīņa futbolā». Brazīlija – Horvātija.
1.00 «Astoņkāja Paula dzīve». Dokumentāla filma.
2.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». 5.sērija (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.45 «I.Lindstrēma. Hillesundas ugunīgie zirgi». Melodrāma.
11.50 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 138.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 103.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 104.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 139.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs». 1.sērija.
22.15 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija.
0.45 «Dzīvīte 2».
1.05 «Debesu mirdzums tavās acīs». Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 129.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 4». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
6.10 «Laimīgi kopā 5». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
8.55 «Ķīlnieks namiņā». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1999.g.
10.50 «Ekstrasensi kā detektīvi». 50.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 2. un 3.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 606. un 607.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 397. un 398.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 2». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.35 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 129.sērija.
3.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 13. jūnijs
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 14.sērija.
9.30 «Četras istabas».*
10.10 «Mana ģimene 11». Seriāls. 8. un 9.(sezonas noslēguma) sērija.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 8.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.

23.55 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
0.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.50 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 8.sērija.
2.50 «Aristofans. Kameropera «Līsistrate»». 2.daļa «Līsistrates
atgriešanās».
3.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.10 «Sastrēgumstunda».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sekotāji».*
7.15 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «FIFA 2014.gada Pasaules kausa izcīņa futbolā». Brazīlija – Horvātija.
11.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls. 19. un 20.sērija.
12.30 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
13.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 21.sērija.
14.30 «Hārtlenda 6». Seriāls. 18.sērija.
15.20 «Drošības testu manekeni». Dokumentāla filma.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.20 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Meksika – Kamerūna.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 15.sērija.
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Spānija – Nīderlande.
0.00 «Aculiecinieks. Dzīve ar eiro. Igaunija».* 1.daļa (ar subt.).
0.15 «Spots».*
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Čīle – Austrālija.
3.00 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
3.30 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
4.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «Imanta–Babīte pietur...»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». 6.sērija (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
12.20 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 139.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 106.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 140.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Iemilēties vēlreiz». Romantiska drāma.
1.00 «Dzīvīte 2».
1.20 «Arlabunakti!» ASV un Lielbritānijas drāma. 2007.g.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Degpunktā».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 130.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 2. un 3.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.35 «K-9». ASV detektīvkomēdija. 1989.g.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 4. un 5.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 608. un 609.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
16.10 JAUNUMS! «Bens un Keita». Komēdijseriāls. . 1. un 2.sērija.
17.10 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 399. un 400.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija.
22.00 «Mana murgu meitene». ASV komēdija. 2007.g.
0.25 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
1.20 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 399. un 400.sērija.
2.15 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 130.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 14. jūnijs
LTV1
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Ronja – laupītāja meita». Ģimenes filma. 1984.g. (ar subt.).
13.20 R.Staprāns. Četras dienas jūnijā».* Dailes teātra izrāde.
15.15 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.35 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok.filma. 10.(noslēguma) sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Kinotēka. Kinoklubs».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Kur palika tēvi?» Dokumentāla filma.
23.00 «Koncerts «Rakstītāja», veltīts rakstnieces B.Martuževas piemiņai».
1.10 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.50 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 4.sērija.
3.40 «Viss nāk un aiziet tālumā». Koncerts.
4.35 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 5. jūnijs
6.05 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
6.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
7.05 «Sporta studija».
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Meksika – Kamerūna.
12.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Spānija – Nīderlande.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Čīle – Austrālija.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.15 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 7.sērija.
17.45 «Ātruma cilts».*
18.15 «Spots».*
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Kolumbija – Grieķija.
21.05 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 8.sērija.
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Urugvaja – Kostarika.
0.00 «Aculiecinieks. Dzīve ar eiro. Igaunija».* 2.daļa (ar subt.).
0.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Anglija – Itālija.
3.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
3.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Kotdivuāra – Japāna.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 14.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 7.–9.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 1.sērija.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
13.00 TV PIRMIZRĀDE. «Labās raganas ģimene». Melodrāma.
14.55 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.40 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 14.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 4.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Kurjers». Krievijas komēdija.
2.25 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 14.sērija.

3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.

LTV7

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 131.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.00 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
8.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
9.00 JAUNUMS! «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 2.sērija.
11.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.15 «Kinomānija 5».
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.20 «Geparda meitenes». ASV ģimenes komēdija.
16.20 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 2013.g. 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Reiz prērijā». ASV animācijas filma. 2004.g.
21.05 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komēdija. 2003.g.
23.15 «Geparda meitenes». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
1.15 «Cietais rieksts 2». ASV spraiga sižeta filma.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 131.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Tavs auto».*
6.35 «Autosporta programma nr.1».
7.05 «Zebra».* (ar subt.).
7.20 «Piedzīvojums dabā».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9 .50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Kolumbija – Grieķija.
12.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Urugvaja – Kostarika.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Anglija – Itālija.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.10 «Astoņkāja Paula dzīve». Dokumentāla filma.
18.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Šveice – Ekvadora.
21.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Itālija.
21.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Francija – Hondurasa.
0.00 «Aculiecinieks. Par un pret eiro. Slovākija un Čehija».*
1.daļa (ar subt.).
0.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Argentīna
– Bosnija un Hercegovina.
3.00 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
4.15 ««SeMS» piedāvā... «The Police»».*
5.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.

Svētdiena, 15. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
16.30 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Laulības saites 2». Melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 «Baiga vasara». Latvijas vēsturiska drāma. (ar subt.).
23.45 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs».*
1.45 «J.S.Bahs. Jāņa pasija». Koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā.

Uzvaras ielā 10, Jelgavā,

aicina topošos pirmklasniekus un
viņu vecākus uz pirmo tikšanos
2014. gada 5. jūnijā plkst. 18
skolas aktu zālē.
ANGĻU VALODAS STUDIJA
ŠOVASAR PIEDĀVĀ

Jelgavas Mākslas skolā un aicina pieteikties jaunus dalībniekus.
Pieteikties var pa tālruni 28857845.
Nodarbību sākums – 10. jūnijā.

3.40 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

TV3

Jelgavas 3. sākumskola,

Agijas Ivanovas Radošā mākslas studija
piedāvā vasaras nodarbības

BĒRNIEM no 4 gadiem spēlēt teātri,
SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM intensīvu sarunvalodas
kursu, spēlēt teātri, doties piknikā, izveidot savu avīzi,
galda spēli vai projektu angļu valodā,
PIEAUGUŠAJIEM intensīvus sarunvalodas kursus,
biznesa angļu valodas pamatus un angļu valodu
apkalpojošam personālam.
IESPĒJAMA apmācība Jūsu darba vietā.
IESPĒJAMAS individuālas vai pāra nodarbības.
Nodarbības notiek viesnīcas «Jelgava» telpās.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 4.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 15.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 10.-12.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 4.sērija.
12.15 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 10.sērija.
13.20 «Iemīlēties kaimiņienē». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
15.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 18.sērija.
15.40 «Dzintara dziesmas 2».
16.40 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».

Strauji augošs lauksaimniecības uzņēmums

SIA «Latagrokoncerns»

turpina attīstību un vēlas piedāvāt darbu
komunikablam, mērķtiecīgam un atbildīgam cilvēkam
vakancē «Menedžeris».
Mūsu prasības:
• lieliskas komunikācijas, sadarbības un pārrunu
vadīšanas spējas,
• darba pieredze pārdošanā,
• ļoti labas krievu valodas zināšanas,
• pieredze darbā ar datoru,
• B kategorijas autovadītāja apliecība,
• agronomiskās zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
Mēs piedāvajam:
• interesantu, intensīvu un pastāvīgu darbu,
• personīgo un karjeras iespēju attīstību,
• draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu un Jūsu spējām un
sniegumam atbilstošu atalgojumu.
Ja esat ieinteresēts, sūtiet savu CV latviešu un krievu
(vai angļu) valodā ar klāt pievienotu fotogrāfiju pa
e-pastu: info@agrokoncernas.lv.
P.S. Ar izvēlētajiem kandidātiem sazināsimies personīgi.

Saskaņā ar projektu «Kanalizācijas un ūdensapgādes
tīklu paplašināšana Jelgavā, III kārta»

SIA «Ostas celtnieks» informē, ka būvniecības
laikā no 2014. gada 30. maija slēgta

Oļu iela posmā no Gaismas ielas līdz Lazdu ielai,
Indrānu iela posmā no Gaismas ielas līdz Lazdu ielai,
kā arī Lazdu iela no Pūpolu ielas līdz Gaismas ielai.
Slēgtajā posmā atļauta iebraukšana iedzīvotājiem uz
dzīvojamām mājām. Darbus atbilstoši līgumam
Nr.L/r-3-4-14/10 veic SIA «Kulk».

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

turpina uzņemt izglītojamos
no 1. līdz 9. klasei 2014./2015. m.g.
šādās mācību programmās:
• 21015311 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• 21015411 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
• 21015611 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• 21015811 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
• 21015911 – speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem
un pierakstu uz komisiju pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sekretāre).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas 6. vidusskola 2014./2015. mācību gadā piedāvā šādas mācību programmas:
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (4 – 6 gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programma;
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un bērnu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja darboties dažādos interešu pulciņos.
95x52
Sīkāka informācija – skolas mājas lapā www.j6vsk.lv vai pa tālruni 63027467.
Akciju sabiedrība „Latvenergo”
Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA ATKLĀTU IZSOLI
ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma pārdošanai.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 5482 002 0298,
„Vecdzirnavas” Svētes pagastā, Jelgavas novadā. Nekustamajā īpašumā ir
zemesgabals 13 200 kvm platībā un divas ēkas – mācību centra ēka un
palīgēka (sūkņu māja).
Izsoles sākuma cena – 182130 EUR.
Izsoles norises laiks – 2014. gada 4. jūlijā plkst. 12.00.
Papildu informācija www.latvenergo.lv sadaļā – Konkursi un piedāvājumi/
Nekustamie īpašumi, tālr. 67728801, 67728806.

20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 JAUNUMS! «Viesnīca «Grand Hotel»». Seriāls. . 1. un 2.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
0.00 «Amerikāņu gangsteris». ASV krimināldrāma. 2007.g.
2.40 «Labās raganas ģimene». Kanādas melodrāma. 2011.g.
4.05 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 132.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.10 «Reiz prērijā». ASV animācijas filma. 2004.g
15.40 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komēdija. 2003.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba Sērfotājs». ASV,
Vācijas un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma.
22.00 «Anakonda 2: Nolādētās orhidejas medības». ASV trilleris.
0.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
0.30 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
1.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
2.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 132.sērija.
4.00 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
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«Vārds uzņēmējiem»
LIELĀ IZPĀRDOŠANA!

Jauni un lietoti VASARAS apģērbi, apavi un aksesuāri
VISAI ĢIMENEI 15. jūnijā no plkst. 10 līdz 14 ģimenes
restorānā «Hercogs».
Stūrītis DĀVINU – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 13. jūnijam, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas par tālruni 26456942.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties angļu valodas skolotāju
ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes darbam vasarā Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis: 26456942.

Aicina darbā
JURISTU/IEPIRKUMU SPECIĀLISTU.
Darba apraksts:
• sagatavot un pārbaudīt iepirkumu dokumentāciju;
• piedalīties iepirkumu procedūrās;
• kontrolēt līgumu izpildi;
• sūdzību par iepirkuma procedūras laikā pieļautajiem
pārkāpumiem sagatavošana u.c.
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība;
• vēlama praktiskā pieredze darbā ar iepirkumu
procedūrām;
• zināšanas par iepirkumu procedūru regulējošajiem
dokumentiem un sapratne par sagādes procesiem;
• ļoti labas latviešu, krievu un, vēlams, angļu valodas
zināšanas;
• izcilas komunikācijas un pārliecināšanas prasmes;
• labas analītiskās spējas.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Jurists/iepirkumu speciālists» sūtīt uz
e-pasta adresi personals@komunalie.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz
nākamo atlases kārtu.

SIA «KULK» piedāvā kvalitatīvus ceļu būves, bruģēšanas,
būvuzraudzības, inženierkomunikāciju izbūves, kā arī
transporta pakalpojumus. Veicam teritoriju labiekārtošanas un
apzaļumošanas darbus.

Aicina darbā
CEĻU BŪVES NOZARES MEISTARU.
Prasības:
• iepriekšējā darba pieredze būvobjektu vadīšanā;
• derīgs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu
vadīšanā;
• iemaņas tāmēšanas darbos;
• ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes;
• lojalitāte, godīgums, precizitāte un augsta atbildības
sajūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās apmācības un izaugsmes iespējas;
• pilnu darba slodzi;
• darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Ceļu būves nozares meistars»
sūtīt uz e-pasta adresi personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz
nākamo atlases kārtu.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavnieki Pilsētas svētkos ar moto «Ieraugi Jelgavu krāsās!» vienojās gājienā, sumināja pilsētas
zelta pārus, Goda zīmes un Goda raksta saņēmējus, baudīja vairākus koncertus, brīvdabas izrādes,
Jelgavas aktieru sveicienu – iestudējumu «Rampa
mirdz», tikās zaļumballēs, apmeklēja Amatu dienu, devās ekskursijās pa pilsētu, sagaidīja liellaivu
«Nameisis», aplūkoja retro motociklus un piedalījās Sporta un veselības dienas aktivitātēs.

reportāža

Ceturtdiena, 2014. gada 5. jūnijs

Jelgava svin un vienojas
garākajā svētku gājienā

Jelgavnieki ir vienoti un krāsaini. Tam apstiprinājumu varēja gūt viskuplāk apmeklētajā Pilsētas
svētku pasākumā – gājienā. Šogad pirmo reizi tika fiksēts svētku gājiena kopgarums un dalībnieku skaits. Gājienā piedalījās 17 tūkstoši jelgavnieku, tā kopgarums bija 3242 metri, un tas ilga
pusotru stundu, kļūstot par pirmo oficiāli izmērīto un līdz ar to arī garāko pilsētas svētku gājienu
Latvijā. «Pilsētas svētku gājienā jelgavnieki ir uzskatāmi pierādījuši Jelgavas svētku varenību,»
pārliecināts ir Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Uzrunātie gājiena dalībnieki atzīst, ka
tieši gājiens ir tas, kas visvairāk asociējas ar svētkiem un spēj saliedēt iedzīvotājus. «Gājienā doties
mudina patriotisms pret savu pilsētu. Manuprāt, šis ir arī kolosāls veids, kā bērniem mācīt mīlēt
savu pilsētu. Šeit var sajust kopības garu,» atzīst jelgavniece Dina Popluga, kura gājienā piedalījās
kopā ar divgadīgo meitu Dārtu un četrus gadus veco meitu Elzu. Jāpiebilst, ka šis ir arī pirmais
gājiens, kas iemūžināts gleznā. Svētku sajūtu gleznā «noķēra» mākslinieks Raitis Junkers.

Jelgavā esam sagaidījuši vikingu liellaivu «Nameisis» un
tās kapteini Aigaru
Pampi. Lai gan laiva
ieradusies uz palikšanu, tā pa Driksu
un Lielupi sāks kuģot
tikai jūlijā. Svētkos
jelgavnieki varēja
aplūkot liellaivu un
no tās komandas
uzzināt ko vairāk par
ekspedīciju pa Daugavu. Proti, «Nameisis» maijā mēroja ceļu no Daugavas iztekas Krievijā līdz ietekai Baltijas jūrā
un tālāk turpināja ceļu pa Lielupi līdz Jelgavai, kur ekspedīciju noslēdza.
Šomēnes laiva tiks pārbaudīta un sagatavota darbam, bet pavisam noteikti
jelgavnieki jūnijā varēs «Nameisi» redzēt Driksas un Lielupes ūdeņos, jo
notiks arī testa braucieni.

Jelgavas pils pagalmā piektdienas vakarā izskanēja koncertuzvedums «Gadalaiki» ar skaistākajiem latviešu un pasaules mūzikas skaņdarbiem, ko
papildināja horeogrāfija uz zemes, ūdenī un gaisā, akrobātu triki un maģiskas gaismas spēles. Skaistos skaņdarbus izdziedāja Sonora Vaice, Andris
Ērglis, Anmary un Daumants Kalniņš. Uz koncertu pils pagalmā pulcējās ap
670 skatītāju. Režiju koncertam veidoja Latvijas Leļļu teātra režisors Valdis
Pavlovskis, kurš režisēja arī skolēnu koncertu «Manas pilsētas balsis».

Pilsētas svētku laikā tradicionāli sveikts arī mūsu
«zelta fonds» – pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadu.
Jelgavnieku Jāņa un Matildes Bulavu laulība sākusies
pavisam neierasti. «Tā bija pilnīga sagadīšanās. Iepazināmies dzīvoklī, kuru abi īrējām no viena saimnieka.
Tātad sākām dzīvot kopā, vēl pirms bijām pazīstami,»
ar smaidu atminas Bulavu pāris, piebilstot, ka ilgos
gadus kopā nodzīvot palīdzējuši bērni un mazbērni.
«Viņi ir mūsu antidepresanti,» tā viens no 19 šogad
sveiktajiem zelta pāriem.

Pilsētas svētkos domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (centrā)
pasniedza Jelgavas augstākos apbalvojumus. Goda zīmi saņēma Ārija Ozoliņa (otrā no kreisās) un Inta Jorniņa (trešā no
kreisās), bet Goda rakstu – Daina Vaivode (otrā no labās), Agi
ja Pizika (trešā no labās), Norberts Vizulis (pirmais no labās)
un Vitālijs Apetjonoks (pirmais no kreisās). Goda zīmi saņēma
arī Aigars Meri, kurš gan klātienē nevarēja ierasties, jo viņam
Latvijas Nacionālajā operā bija «Trubadūra» pirmizrāde.

Koncertā «Manas pilsētas balsis» jelgavnieki jau atkal pierādīja, ka ir spējīgi un prot sarūpēt paši savus dziesmu un deju
svētkus. Koncertā piedalījās ap 500 pilsētas dziedošo bērnu,
«Benefices» un «Vēja zirdziņa» dejotāju. Izskanēja dziesmas
no «Draudzes bazāra», Viļa Plūdoņa «Eža kažociņa» ar Agra
Celma mūziku, «Satiksimies Jelgavā!»…

Paldies teikts arī labākajiem skolēniem par sasniegumiem
olimpiādēs un konkursos. Pateicību un pašvaldības sarūpētu dāvanu saņēma 110 skolēni un 74 viņu skolotāji.
Pasniegta arī Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva.
Par Gada skolotājiem atzītas Jelgavas 4. vidusskolas skolotājas Ilze Liepiņa (centrā) un Inita Zariņa, Jelgavas 1. internātpamatskolas skolotāja Ina Broma un 4. sākumskolas
skolotāja Ilze Zajankovska. I.Liepiņa un I.Zariņa atzīst, ka
balva ir komandas nopelns un iesaistījās arī skolēni, viņu
vecāki un kolēģi. «4. vidusskola ir īpaša ar to, ka jaunajiem pedagogiem ļauj darbā improvizēt, radoši izpausties,
līdz ar to ir iespēja realizēt daudzas neierastas idejas,» tā
I.Zariņa.

Neatņemama Pilsētas svētkos ir Amatu diena jeb gadatirgus, kurā var sarūpēt ko saimniecībā noderīgu un arī galdā
liekamu. Uzrunātie tirgotāji zina teikt, ka jelgavniekiem
patīk gan sapucēties, gan arī gardi paēst. Amatu dienā
jelgavnieki varēja arī šaut ar loku, skatīties, kā izgatavo
vitrāžas, nobaudīt Amatu vidusskolas audzēkņu gatavotos
gardumus, uzposties pie topošajām frizierēm, kā arī iepazīt Jelgavas nacionālās kultūras biedrības un piedalīties
radošajās darbnīcās.

Par neiztrūkstošu
svētku pasākumu kļuvusi retro
moto parāde, kas
pulcē entuziastus
no visas Latvijas,
un arī vairāki
jelgavnieki no
garāžas izdzen
savus atjaunotos braucamos.
Hercoga Jēkaba
laukumā bija
sabraukuši «Iž»,
«Jawa», «Dņepr»,
«K 750»… Šogad
pirmo reizi parādē piedalījās arī viena dāma – jelgavniece Egita Kūma ar drauga, šī pasākuma kuratora jelgavnieka Krišjāņa Galiņa, restaurēto 1951. gadā
ražoto «Moskva M1A», ko viņa sauc par «maskaviņu». Egita stāsta, ka šad Lielu interesi sestdienas vakarā izraisīja ekstrēmās velo un moto
tad viņu ar «maskaviņu» var redzēt arī Jelgavas ielās. «Kad draugi pirmoreiz komandas «Greentrials» aizraujošie un pārgalvīgie triki ar velotriredzēja, protams, smējās un teica, ka esmu traka. Sieviete uz motocikla – tā āla un BMX riteņiem Raiņa parkā.
nav ikdiena,» atzīst Egita. Krišjānis, kurš aizrāvies ar retro moto restaurēšanu,
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
šoreiz rādīja savu pēdējo veikumu – 50. gadu šosejas sacīkšu motociklu.

