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Mūsu Pilsētas svētku
gājiens ir garākais Latvijā!

Gadsimtiem ilgi
tirgus laukums Jelgavā bija pilsētas centrs.
1606. gadā ar hercoga
Frīdriha Kazimira apstiprināto Kārtības rulli
noteica pilsētas tirgus
laukuma vietu, kas pilAttēls: J.Valters «Tirgus Jelgavā»
sētas centrā nemainīgi
palika līdz 20. gadsimta 60. gadu sākumam. Pirmā pilsētas apbūve
veidojās ap tirgus laukumu. 16. – 19. gadsimtā slavenākais bija
Jāņu tirgus, kur noslēdza darījumus, samaksāja nodokļus, sarunāja
darbu pie saimniekiem. Populāri bija arī zirgu tirgi – februārī, aprīlī,
jūnijā un oktobrī. Ap 19. gadsimtu populārs kļuva Marijas un Miķeļu
tirgus, kas ilga trīs dienas. Tirgus 16. – 20. gadsimtā bija sava veida
sociāla parādība – šeit varēja uzzināt jaunākās baumas, apmainīties
ar informāciju. Tirgus laukums, kurā parasti atradās pilsētas rātsnams
līdzās baznīcai, papildus tirgošanai pildīja arī citas «oficiālas» funkcijas,
piemēram, tirgus bija publisko sodu vieta. Tirgū bija svaru un mēru
oficiālais etalons, hercogistes laikos – naudas mijēji un citas lietas.
Līdzās 18. gadsimta 40. gados celtajam rātsnamam neatņemama Jelgavas tirgus laukuma sastāvdaļa bija hercoga Jēkaba kanāls
un dīķis, kura ūdens darbināja dzirnavas. Par Krievijas imperatora
Aleksandra I atvēlētajiem līdzekļiem 1820. – 1822. gadā nobruģēja
laukumu, kanāla vaļējo daļu aizvelvēja un aizbēra. Dzirnavu dīķa
malas nostiprināja ar kaltiem akmeņiem.
Jelgavas koka apbūvē unikāls celtņu komplekss, kāds nebija
sastopams nekur citur Latvijā, bija t.s. tirdzniecības pagalms – ēku
kopa, kas trīs rindās savienoja Lielās ielas sākumu ar tirgus laukumu
un Pils ielu, ierobežojot pilsētas tirgus laukumu. Šī vieta, kas atmiņās
palikusi ar nosaukumu kolonādes, veidoja rosīgu tirdzniecības centru. Kolonādes uzceltas 19. gadsimta sākumā Kurzemes guberņas
arhitekta Heinriha Eduarda Dihta vadībā. Daudzi slaveni mākslinieki
šo īpatnējo Jelgavas ainavu ir atveidojuši savos darbos.
Kurzemes guberņas laikā pilsētas kultūrvēsturiskajam centram
veidojās jauna arhitektoniskā dimensija. 18. un 19. gadsimta mijā
unikālās koka arhitektūras ritmā ielauzās daudzstāvu namu celtniecība. 20. gadsimts ienesa jaunus plānus vēsturiskā centra attīstībā,
taču iecerēto izpostīja karadarbība 1944. gada vasarā. Pēc 2. pasaules
kara bijusī tirgus vieta kļuva par centrālo laukumu, atjaunojot valsts
neatkarību, tas ieguva nosaukumu «Hercoga Jēkaba laukums».
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pilsētas svētkos piedzimuši
Jelgavas Alnī14 mazuļi
ti saņēma arī
 Ligita Vaita

Noslēgušies Jelgavas Pilsētas svētki, kuros kulmināciju piedzīvoja Jelgavas 750. dzimšanas dienas svinības. Svētku pasākumi pulcēja tūkstošiem jelgavnieku. Gājienā vien satikās vairāk nekā 20 500 dalībnieku. Šogad jau otro reizi tika fiksēts Jelgavas Pilsētas
svētku gājiena kopgarums un dalībnieku skaits. 29. maija gājiens bija 4,533 kilometrus garš un ilga nepilnas divas stundas, līdz
ar to kļūstot par Latvijā garāko pilsētas svētku gājienu. Mums visiem kopā izdevās pārspēt 2014. gada gājienu, kas bija 3,242
Foto: Raitis Supe
kilometrus garš un pulcēja 17 000 dalībnieku. Kā Jelgava svinēja 750 – skatieties 2. un 3. lpp.!

Jelgavas labākās skolnieces vidējā
atzīme – 9,82 balles
 Ligita Vaita

Arī šogad skolēniem,
kuri mācību gadu beiguši ar vidējo atzīmi
8,5 balles un vairāk,
pasniegta Jelgavas
pašvaldības izglītības
kvalitātes balva 75
eiro apmērā. Mācību
gadu ar tik augstiem
rezultātiem šogad pabeiguši 225 skolēni,
bet vislabākās sekmes
šogad uzrādījusi Spīdolas ģimnāzijas 9.
klases skolniece Klinta
Madara Greiliha – viņas
vidējā atzīme ir 9,82
balles.
Zīmīgi, ka ik gadu skolēnu
ar izcilām atzīmēm Jelgavā
kļūst aizvien vairāk, un uz to,
sveicot skolēnus, norādīja arī
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Šķiet, ka
laiks latiņu – 8,5 balles – celt
augstāk, jo zālē vairs nav vietu!
Bet tas nozīmē, ka mērķi esam
sasnieguši – skolēni pret mācībām attiecas nopietnāk, jaunās
zināšanas apgūst rūpīgāk,» uzsver A.Rāviņš. Pērn izglītības

kvalitātes balvu saņēma 182
skolēni. Domes priekšsēdētājs
ir pārliecināts: tāpat kā olimpieši sacensībām gatavojas četrus gadus, tā arī skolēni vidējo
atzīmi virs 8,5 ballēm nevar
sasniegt vienā gadā.
Savukārt Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza akcentē,
ka 225 skolēni šogad saņēmuši
īpašu liecību, kas priecē gan
viņus pašus, gan vecākus un
skolu, gan visu pilsētu. «Jelgavā
ir tik daudz aktīvu un darboties
gribošu jauniešu, tāpēc nav šaubu, ka skolēni var un spēj veltīt
vairāk pūļu mācībām. Jūs esat
sistemātiski un rūpīgi darījuši
to, kas jādara katram skolēnam,
esat nopietni attiekušies pret
mācībām. Paldies jums par to!»
tā G.Auza.
Izglītības kvalitātes balvu saņem vispārējo izglītības iestāžu
7. – 12. klašu izglītojamie un
profesionālo izglītības iestāžu
1. – 4. kursa izglītojamie ar
vidējo vērtējumu mācību gadā
ne zemāku par 8,5 ballēm. Taču
Spīdolas ģimnāzijas 9. klases
skolniece K.M.Greiliha šogad ir
pārsteigusi visvairāk, jo viņas
vidējā atzīme ir pavisam tuvu
maksimāli iespējamai – jauniete

Vislabākās sekmes
šajā mācību gadā
uzrādījusi Spīdolas
ģimnāzijas 9. klases skolniece Klinta
Madara Greiliha – viņai gada vidējā atzīme ir 9,82 balles.
Foto: Ivars Veiliņš
šo mācību gadu pabeigusi ar
vidējo atzīmi 9,82 balles. Viņa 9
balles saņēmusi tikai trīs priekšmetos – angļu valodā, krievu
valodā un sportā –, bet pārējos
novērtēta ar 10.
«Es nedomāju, ka mācībām
es veltu vairāk laika un pūļu
nekā citi. Man vienkārši labi
padodas, un uzskatu, ka arī tā ir
prasme, kas jāattīsta, – saprast,
kā var nopelnīt labas atzīmes,»
uzskata Klinta Madara. Viņa
atklāj, ka starp izcilniekiem ir
bijusi vienmēr, taču ar katru
gadu viņas atzīmes kļūst aizvien

mazais Alekss
Semens ar
mammu
Natāliju.

Jelgavas Pilsētas svētku dienās, no 28. līdz
31. maijam, Jelgavas
slimnīcā piedzimuši 14
mazuļi. Katrs no viņiem
Jelgavas 750 gadu jubilejā tika īpaši sveikts, no
pašvaldības dāvanā saņemot mīksto rotaļlietu
Jelgavas Alnīti.
28. maijā Jelgavas slimnīcā
piedzima viens kārtīgs brašulis
– 5,2 kilogramus smagais Alekss.
Viņa mamma Natālija Semena
saka, ka puisēnu gaidījusi jau
ap 18. maiju, bet viņš laikam
nolēmis sagaidīt Pilsētas svētkus. «Vispār es biju domājusi,
ka sen jau būsim mājās un visi
kopā varēsim apmeklēt Pilsētas
svētku pasākumus. Mazais nolēma visu izmainīt, tāpēc diemžēl
šoreiz svētku pasākumus vērojām bildēs,» stāsta Natālija. Viņu
patīkami pārsteigusi pašvaldības
dāvana Alnītis, par kuru gan
lielāks prieks esot zēna trīsgadīgajai māsai Aleksai. Interesanti,
ka abiem bērniem ģimene vār-

dus atvasinājusi no tēta vārda
Aleksandrs.
Pilsētas svētkos Jelgavas Alnīti
saņēma arī vairāki viesi, jo slimnīcā dzimuši ne tikai jelgavnieki.
Piemēram, uz Bausku savu pirmo
rotaļlietu vedīs mazā Alise. «Man
Jelgavā dzīvo māsa, tāpēc šī pilsēta
mums nav sveša,» atzīst mazās
Alises mamma baušķeniece Edīte
Mūrniece-Jemeļjanova. Arī viņu
ģimenē Alise ir jau otrais bērniņš.
Četru dienu laikā, no 28. līdz 31.
maijam, Jelgavas slimnīcā piedzima 14 bērniņi – astoņas meitenes
un seši puikas. Mazuļi dāvanā no
pašvaldības saņēma mīksto rotaļlietu Jelgavas Alnīti, kas turpmāk
atgādinās, ka viņi dzimuši pilsētai
īpašā laikā.

Paldies, jelgavnieki!

labākas. «Redzēs, kā ies vidusskolā,» spriež «spīdoliete». Viņa
vērtē, ka naudas balva ir laba
motivācija saņemties mācībās,
un par to arī priecājas. Pērn
Klinta Madara par nopelnīto
naudu nopirka velosipēdu, bet
par to, kā naudu tērēs šogad, vēl
domā. «Varbūt gribētu nopirkt
diktofonu un dažas grāmatas,»
tā jauniete.
Kopumā šajā mācību gadā vidējo atzīmi 8,5 balles uzrādījuši
225 skolēni. Viņi visi saņēma
75 eiro kvalitātes balvu no pašvaldības.

Jelgavas 750 gadu Pilsētas svētku nedēļa ir noslēgusies, taču
es ticu, ka katrā no mums vēl turpina virmot piedzīvotās svētku
emocijas – saviļņojums, gandarījums, prieks, sajūsma…
To visu kopā radījām mēs – jelgavnieki: gan svētku dalībnieki,
kuri aktīvi iesaistījās Pilsētas svētku gājienā un svētku svinēšanā
trīs dienu garumā, gan svētku organizatori, kuri mēnešiem
strādāja, lai mēs godam nosvinētu Jelgavas 750.

Paldies Jums visiem,
kas radīja šos neaizmirstamos svētkus!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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: «Godīgi sakot, nezinu, vai Latvijas 100

Jelgavas 750 varētu pārspēt»

Renaars™ @nrenars
Jauks vakardienas salūts, strūklaka vispār neaizmirstama, kopumā
jau liekas, ka Jelgava pārspēj Rīgu! #Jelgavai750
Kristīne Brice @krristy90
Šogad @JelgavaLV grandioza dzimšanas dienas ballīte - iespaidīga
uguņošana, strūklaku šovs, mūzika visapkārt... #Manpatiik #Jelgavai750
Monta Šķirpa @tvixxxa
Šādas dienas atgādina, ka esmu dzimusi skaistākajā un labākajā pilsētā. Daudz laimes dzimšanas dienā, Jelgava! #750
Kārlis @zhuurinsh
Kaut kas tāds, ko nevar izteikt vārdiem! Kas par uguņošanu! Paldies,
labākais salūts, kādu esmu redzējis! @JelgavaLV
Lana Radčenko @LanaAVZh
Vakar biju patīkami pārsteigta par Busuļa koncertu! Šodien jau metos
iekšā nākamajos pasākumos! Jelgava ir forša, haha! #Jelgava750
antikleopatra @antikleopatra
WoW! Šī vakara @JelgavaLV bija īsta grācija, hercogiene,
pie kuras lielā balle! Kas par šovu, kas par salūtu!!! Trūkst vārdu! PALDIES, PRIEKĀ!

Par gaidītāko un kuplāk apmeklētāko pasākumu svētkos izvērtās vērienīgais
multimediālais ūdens strūklaku un gaismu šovs uz Driksas upes «Sapņi. Paaudzes. Jelgava». Tas lielu atsaucību un ovācijas izpelnījās gan piektdienas, gan
sestdienas vakarā. Gaisā šāvās strūklakas, virs ūdens pacēlās aptuveni 18 metrus
augsts ūdens ekrāns, un to visu pavadīja mūzika, gaismas, kā arī video projekcija
uz LLU Tehniskās fakultātes ēkas. Piektdienas vakarā to papildināja arī krāšņa
uguņošana.

Dzīvība sestdien kūsāja Jelgavas vecpilsētā, kur nacionālās kultūras biedrības priecēja ar koncertu un mielastu, ļaujot izgaršot septiņu tautu – krievu, baltkrievu, romu, ebreju, lietuviešu,
ukraiņu un poļu – nacionālo virtuvi. Bet rokdarbnieku klubs «Zelta rokas» Jelgavas domes
priekšsēdētājam Andrim Rāviņam Jelgavas dzimšanas dienā pasniedza īpašu dāvanu – paš
gatavotu nepilnu metru augstu un garu Jelgavas simbolu alnīti. A.Rāviņš atzina, ka alnīša
mājas turpmāk
būs Jelgavas
domē.

Liene Murugova @Turbopienene
Pilsētas svētki ir izdevušies! Viss, ko redzēju, patika.. Un
vēl jau tie nav beigušies.. :)
LeldeLL @LeldeLL
Perfekta nedēļas nogale! Paldies @AndrisRavins par labākajiem pilsētas svētkiem Latvijā! Lepojos, ka dzīvoju Jelgavā!

Atšķirībā no citiem gadiem, šogad gājiens noslēdzās ar svētku atklāšanu un
balli Hercoga Jēkaba laukumā, kad gaisā tika palaisti vairāki simti balonu
pilsētas karoga krāsās. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš svētku
atklāšanā uzsvēra: «Mēs esam paši labākie, paši stiprākie un paši vienotākie!»
Nakts balle pašā pilsētas centrā – Hercoga Jēkaba laukumā – kopā ar Latvijā
pazīstamām grupām bija apmeklēta gan piektdienas, gan sestdienas vakarā.
Jelgavniekus priecēja «Labvēlīgais tips», «Credo», «Klaidonis» un citi.
Pilsētas svētku programmu
svētdienas vakarā Zemgales
Olimpiskajā centrā noslēdza
bērnu un jauniešu deju koncerts
«Jelgaviņai azotē». Koncertā
piedalījās 500 dejotāju no Jelgavas pilsētas un tikpat no Jelgavas un Ozolnieku novadiem.
Dalībnieku pulku kuplināja arī
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
teātra trupa. Bērni un jaunieši
dāvāja prieku Jelgavai un tās
iedzīvotājiem, tādējādi sveicot
pilsētu dzimšanas dienā. Jau
atkal mēs apliecinājām, ka
Jelgava spēj sarīkot savus Deju
svētkus.

«Ar savējiem ir jālepojas,» pārliecināti Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darbinieki. Tieši tāpēc
svētku laikā muzejā atklāta izcilu jelgavnieku portretu
galerija «Ar domām un darbiem Jelgavai» – tajā vaigā var
redzēt izcilus cilvēkus, kuri šajos 750 gados nesuši Jelgavas vārdu pasaulē. Šobrīd galerijā eksponēti 50 cilvēku
portreti un notikumi – galerija tiks papildināta.

Jelgavai – 134 «olimpieši». Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš jau
tradicionāli svētkos pasniedza Pateicības rakstus skolēniem par augstiem
rezultātiem mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos un dažādos
konkursos. Pateicības rakstu un pašvaldības sarūpētu dāvanu saņēma 134
skolēni, divas komandas un 82 pedagogi.

Vēsturisko elpu, satiekot galma ļaudis un dažādus amata
meistarus, sestdien varēja izjust Jāņa Čakstes bulvārī. Avīžu
puikas un meitenes apgādāja ar jaunākajām ziņām, mākslinieki zīmēja portretus, muzikanti spēlēja dūdas, apmeklētāji
ieturējās improvizētā kafejnīcā…

Uzvaras parka
galvenie varoņi sestdien bija
suņi. Latvijas
Suņu audzētāju apvienības izstādē
piedalījās 70
dažādu šķirņu
suņi, cīnoties
par uzvarām
dažādās kategorijās. Četrus no kausiem – trīs 1. vietas un vienu 2. vietu
– izcīnīja jelgavnieku Aleksrūņu ģimenes mīluļi punduršpici. Donam Gloridonam (pa kreisi) pirmās vietas, bet Vikai
– 2. vieta. «Dons pie mums ir trīs gadus un šobrīd jau kļuvis
par septiņu valstu čempionu. Arī savās mājās – Jelgavā
– spējām noturēt latiņu,» tā suņu saimniece Inese, stāstot,
ka šīs šķirnes suņi ir kustīgi un mēdz būt skaļi.
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Piektdien vakarā Jelgavas pils pagalmā iebrauca ceļojošie aktieri, lai ar dziesmām, dejām un pirotehnikas brīnumiem izspēlētu Jelgavas dienas un nedienas teatralizētā uzvedumā «Jelgaviņa virpuļdancī no seniem
laikiem līdz mūsdienām». Skatītāji ar aizrautību vēroja vēsturisko uzvedumu un uzzināja faktus par Jelgavu. Interesanti, ka jau 1840. gadā Jelgavā bija 69 restorāni un krogi, 24 viesnīcas. Bet 1935. gadā, kad
Jelgavā bija 34 099 iedzīvotāji, darbojās 553 rūpniecības un amatniecības uzņēmumi, no tiem 223 apģērbu un apavu ražotnes. Bija arī 1585 veikali, 4 muzeji, 6 kinoteātri, 21 banka, 6 slimnīcas, 11 ambulances,
10 bibliotēkas, 6 ģimnāzijas, 2 bērnudārzi.

Svētkos 11 cilvēki, kuri ar savu darbu un idejām veicinājuši Jelgavas izaugsmi, saņēma pilsētas jubilejai veltīto
atzinības zīmi «Jelgava 750 – vēstures griežos». To saņēma tiesnesis Pēteris Dzalbe (otrais no kreisās), režisore
Lūcija Ņefedova (trešā no kreisās), pensionārs Modris Ziemelis (ceturtais no kreisās), bijusī Jelgavas Izglītības
nodaļas vadītāja Sarmīte Krasta (piektā no kreisās), profesors Voldemārs Strīķis (sestais no kreisās), komponiste diriģente Līga Celma-Kursiete (septītā no kreisās), Jelgavas domes deputāte VSAA Jelgavas reģionālās
nodaļas vadītāja Dace Olte (devītā no kreisās), SIA «AKG Thermotechnik Lettland» un tās direktors Gerhards
Ritcmans (desmitais no kreisās), invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» vadītāja Ruta Kļaviņa (vienpadsmitā
no kreisās), mākslinieks Uldis Roga (divpadsmitais no
kreisās) un akadēmiķis Jānis Stradiņš, kura kopbildē gan
nav. Atzinības zīmes saņēmējus ar koncertu svētkos sveica
jelgavnieku grupa «Prāta vētra».
Sveikt Jelgavu Pilsētas svētkos bija ieradušās delegācijas
no sadraudzības pilsētām. Lai atstātu vēstījumu par
pilsētu ciešo un auglīgo draudzību, delegācijas pārstāvji
Pasta salā iestādīja 15 purpura ābeles, simbolizējot Jelgavu un tās 14 sadraudzības pilsētas. Turpat atklāta arī
Goda plāksne «Sadraudzības pilsētas Jelgavai». Jāpiebilst, ka delegāciju pārstāvji labprāt piedalījās arī citos
Pilsētas svētku pasākumos un kopā ar pilsētniekiem
devās svētku gājienā.

Profesionālu virves vilcēju «uzartajā» pļavā savus spēkus šajā
sporta veidā svētkos izmēģināja arī
jelgavnieki, startējot tautas klasē.
Sacensībās piedalījās sešas vīru
komandas un trīs drosmīgas dāmu
kompānijas. 2. vietu izcīnīja CBS
«Igate» dāmu komanda «Igates
panteras» – Inese Reinicāne, Asja
Francuzeviča, Renāte Roga un
Dace Loca. Dāmas ar sportiskām
aktivitātēm ir uz «tu» un līdz šim
jau piedalījušās skriešanas maratonā, kartingā, Sieviešu dienas rallijā,
bet virves vilkšanā – pirmoreiz.
Dāmas spriež, ka tikpat svarīgi kā
piedalīties ir arī labi izskatīties.
Jāpiebilst, ka divas komandas
biedres pirms sacensībām trenējušās pie Ozolnieku profesionālajiem
virves vilcējiem.

Piedaloties 74 Latvijas koriem ar vairāk nekā 2000 dziedātāju, Jelgavas kamerorķestrim, solistiem un Jelgavas tautas deju ansambļiem, Zemgales Olimpiskā
centra stadionā sestdien izskanēja dižkoncerts IV Vispārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā – 120 «Latvieša dziesma Jelgavas vārtos».
Interesanti, ka dziedātāji šoreiz ieņēma vietu stadiona skatītāju tribīnēs, bet
skatītāji – stadionā. Koncertu klātienē vēroja arī Latvijas kultūras ministre
Dace Melbārde, kura atzina, ka Jelgava ir lielisks piemērs Latvijai ceļā uz valsts
simtgades svinībām un Dziesmu un deju svētkiem. «Jelgava spēj iedvesmot
un parāda, ka latvieši prot svinēt svētkus,» atzina D.Melbārde, sakot paldies
pašvaldībai par ieguldīto darbu, lai šie vērienīgie svētki šeit notiktu.

Arī šogad
īpaši tika
sveikti tie
Jelgavas
pāri, kuri
šajā gadā
svin 50
gadu kāzu
jubileju jeb
Aizraujoša izvērtās Ģimeņu sporta dieZelta kāzas.
nas basketbola zvaigžņu spēle. «Jelgavas
Uz pieņemzvaigžņu» komandai, kuras sastāvā bija
šanu pie
«Prāta vētras» ģitārists Jānis Jubalts,
Basketbola savienības ģenerālsekretārs Ed- Jelgavas domes priekšgars Šneps, Latvijas basketbola leģendas
Kārlis Strēlis un Igors Miglinieks, pretī stā- s ē d ē t ā j a
Andra Rāviņa tika aicināti 20 pāri, tostarp arī Ausma un Juris Slugas. Viņi
jās «Jelgavas domes» komanda – domes
deputāti Jānis Bacāns, Mintauts Buškevics, atminas, ka svinējuši pieticīgas kāzas, taču ne jau kāzu svinībās meklējams
Roberts Šlegelmilhs un Saulvedis Šalājevs. laulības spēks. «Gājis mums visādi, tikai pēc daudziem kopdzīves gadiem
varējām uzcelt savu māju. Tieši kopīgā zemes un savas valsts mīlestība ir
Spēlē visu laiku līderos bija deputāti, taču
beigās rezultāts bija neizšķirts 8:8 un uzva- spēks, kas mūs vieno, kas stiprinājis mūsu laulību,» stāsta Juris, bet Ausmas
kundze papildina, ka domstarpību nogludināšanā daudz palīdzējusi vīra
rēja draudzība. «Spēle bija ideāla. Komhumora izjūta. Jaunajiem pāriem viņi novēl lielu pacietību, jo laulība jāslīpē
pānija jau vien zelta vērta. Šitādā sastāvā
pat uz ielas nesatiksies. Galvenais, neviens visas dzīves garumā.
traumās neiedzīvojās,» tā E.Šneps.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs uz Pilsētas svētkiem sagatavojis īpašas planšetes, kas ļauj apmeklētājiem iejusties dažādos tēlos un kļūt par,
piemēram, Katrīnu II vai Luiju XIV. Pavisam kopā muzejā ir deviņas planšetes ar dažādiem pasaulē pazīstamiem personāžiem. Tās papildinās muzeja piedāvājumu,
un arī turpmāk muzeja apmeklētāji varēs sevi iemūžināt pie kādas no tām.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Raitis Supe
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Bērnudārzu «Vārpiņa»
turpmāk vadīs
Kristīne Šabovica

ziņas

Inovatīvākā biznesa
ideja – koka pulksteņi

 Ritma Gaidamoviča

Domes deputāti maija sēdē nolēma, ka
Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestādi «Vārpiņa» turpmāk vadīs
ilggadējā šīs iestādes
skolotāja Kristīne Šabovica. Viņa vadītājas amatā stāsies ar
30. jūniju. K.Šabovica
atzīst: lai gan «Vārpiņā» darbs turpinās,
pēc stāšanās vadītājas amatā viens no
svarīgākajiem uzdevumiem būs atrisināt
personāla jautājumu.
Proti, iestādei nepieciešami divi vadītāja
vietnieki un arī četri
jauni pedagogi.
Jelgavas Izglītības pārvades
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte
Joma stāsta, ka K.Šabovica
šim amatam konkursa kārtībā
izraudzīta no trim pretendentiem. K.Šabovica pirmsskolas
izglītības sistēmā strādā jau 12
gadus, no tiem desmit aizvadīti
kā pedagogam «Vārpiņā», līdz
ar to šī iestāde viņai ir labi
pazīstama. «Domāju, ka šī ir
lieliska iespēja pakāpties pa
karjeras kāpnēm un sniegt
savu ieguldījumu iestādes attīstībā jau kā vadītājai, ne tikai kā
pedagogam,» saka K.Šabovica.
Viņa uzsver, ka pirmais lielākais izaicinājums pēc stāšanās
amatā noteikti būs komandas
nokomplektēšana, lai kopīgi
varētu doties uz nosprausto
mērķi un skolotu mazos jelgavniekus. Jāpiebilst, ka no
«Vārpiņas» ir aizgājusi arī tagadējās vadītājas vietniece Inga
Donova, kura kļuvusi par jaundibinātā bērnudārza «Zīļuks»
vadītāju. «Pēc manas stāšanās
vadītājas amatā mums būs
vajadzīgi divi jauni vietnieki,
kā arī pedagogs manā vietā,
un zinu, ka ar vasaru aiziet vēl
daži kolēģi, kuri izvēlējušies
strādāt citur. Tāpēc mums būs
nepieciešami arī četri jauni,
strādāt griboši, atsaucīgi sko-

lotāji,» stāsta K.Šabovica.
Jaunā vadītāja ir pārliecināta,
ka «Vārpiņa» strādā veiksmīgi
un daudz darba ieguldīts, lai
šajā bērnudārzā ieviestu pirmsskolas izglītības programmu
«Soli pa solim». Tā esot lieta,
ko viņa vēlas saglabāt, taču
K.Šabovica spriež, ka ar laiku
dārziņš pamazām varētu pievērst pastiprinātu uzmanību
eko jautājumiem. «Ceru, ka ar
savām idejām un darbu varēšu
dot ieguldījumu iestādes attīstībā arī turpmāk,» tā jaunā
vadītāja.
Jāpiebilst, ka šobrīd ir noslēdzies arī konkurss un notikušas
pārrunas ar kandidātiem uz pašvaldības bērnudārzu «Ķipari»
un «Gaismiņa» vadītāju amatiem. Izglītības pārvalde informē, ka uz «Gaismiņas» vadītāja
vietu bija tikai viens kandidāts,
bet uz «Ķipariem» – divi. Tiesa,
komisija vēl galīgo lēmumu nav
pieņēmusi, taču plānots, ka par
jaunajiem vadītājiem Jelgavas
domes deputāti varētu lemt
jūnija domes sēdē.
Tāpat jau drīzumā tiks izsludināts konkurss uz pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» vadītāja amatu,
jo ilggadējā iestādes vadītāja
Zinta Strika augustā nolēmusi
doties pelnītā atpūtā. S.Joma
stāsta, ka šobrīd pirmsskolas
izglītības iestāžu vadībā notiek
paaudžu maiņa un šogad jau
nomainījušies septiņi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un arī trīs privāto
bērnudārzu vadītāji.

Ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs

Saņemt balvu
par inovatīvāko ideju koka
pulksteni «spīdolietis» Elvis
Barkauskis ieradās viens, taču
atzīst, ka tieši
ideju ģenerēšana un komandas darbs bijis
svarīgs, lai ne
tikai radītu
labu produktu,
bet prastu to
arī pārliecinoši
aizstāvēt.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ligita Vaita

Lai motivētu jauniešus
veidot savu biznesu un
radīt inovatīvus produktus, nodibinājums
«Jāņa Bisenieka fonds»
organizēja biznesa ideju konkursu pilsētas 5. –
12. klašu skolēniem un
profesionālo skolu audzēkņiem. Vidusskolas
grupā par inovatīvāko
biznesa ideju atzīti Spīdolas ģimnāzijas skolēnu Naura Hofmaņa un
Elvja Barkauska veidotie
koka pulksteņi.
Konkursā šogad 86 jaunieši
iesniedza 49 biznesa idejas, tās
vērtētas trīs vecuma grupās: 5.
– 7. klase, 8. – 9. klase; 10. – 12.
klase/1. – 4. kurss. Labāko biznesa

ideju autori saņēma naudas balvas
no 30 līdz 145 eiro.
Konkursa galveno balvu – 145
eiro – vidusskolas grupā saņēma
Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolēni N.Hofmanis un E.Barkauskis,
kuri konkursā prezentēja koka
pulksteņus. Elvis stāsta, ka ideju
viņi kaldinājuši trijatā, taču nu
palikuši divi un turpina meklēt
veidus, kā koka pulksteņus padarīt aizvien pievilcīgākus pircējiem.
Divu gadu laikā izdevies pārdot
jau ap 50 pulksteņu. Elvis vērtē,
ka katrā no konkursiem jaunieši
uzlabo savas prezentēšanas prasmes, tāpēc nu jau spēj savu ideju
aizstāvēt pavisam pārliecinoši.
Paša veidots pulkstenis novērtēts arī vidējā, 8. – 9. klašu, grupā,
kur uzvarēja «spīdolietis» Andis
Lediņš. Puisis pats izveidojis modinātājpulksteni un atklāj, ka nācies veidot trīs prototipus, lai viss

izdotos, kā paredzēts. «Pulkstenis
netiek pārdots, taču pats mājās to
izmantoju,» tā Andis. Viņš balvā
saņēma 75 eiro.
Otro gadu ir mainījusies konkursa koncepcija, lai veicinātu
jauniešu uzņēmējdarbības prasmes un mudinātu viņus radoši
domāt. Arī šogad aktīvākā skola,
kuras skolēni iesnieguši biznesa
idejas, ir Spīdolas ģimnāzija, taču
piedalījās arī Valsts ģimnāzija, 4.
sākumskola un 3. sākumskola.
Kopā 86 skolēni konkursam
iesniedza 49 biznesa idejas. Jo
projām redzams, ka jauniešiem
patīk koks, jo iesniegtas tādas
idejas kā koka kaklasaites, koka
kalendāri un koka svečturi, taču
tāpat prezentēti dažādi sadzīviski
priekšmeti, piemēram, čības, ar
kurām tīrīt māju, galda spēles,
«putna ziepes», kas radītas no
strausu taukiem, un citas.

Pasta salā varēs spēlēt inline hokeju
 Ligita Vaita

piegādi, un, kā informē Zemgales
Olimpiskā centra valdes loceklis
Pasta salas slidotavā šoArmands Ozollapa, pilsētniekiem
vasar tiks ieklāts multilaukums būs pieejams jūnija otrajā
funkcionāls segums, kas
pusē.
ļaus slidotavu izmantot
Laukumu varēs izmantot pēc
arī pārējā gada laikā, un
līdzīga principa, kā ziemā jau
jelgavnieki varēs gan
divus gadus esam izmantojuši sliskrituļot, gan spēlēt inlidotavu – skrituļot varēs konkrētos
ne jeb bumbiņas hokeju
laikos, turklāt paredzēti atsevišķi
uz skrituļslidām.
slidojumi individuālajiem skrituļotājiem un tiem, kas vēlēsies
Ir noslēdzies iepirkums par spēlēt inline hokeju ar nūjām. Būs
multifunkcionāla sporta seguma iespēja arī nomāt skrituļslidas.

«Pagaidām cenšamies apzināt,
cik daudziem tas būs interesanti,
tāpēc slidojumu laikus centīsimies
pielāgot pieprasījumam,» skaidro
A.Ozollapa.
Laukuma pielāgošanai skrituļošanas vajadzībām, kas iekļauj
seguma piegādi un ieklāšanu, skrituļslidu iegādi, elektroniskā tablo
un hokeja vārtu iegādi, no pašvaldības budžeta atvēlēti 30 000
eiro. Par grozījumiem pašvaldības
budžetā deputāti nobalsoja 28.
maija domes sēdē.

Bērnus par valsts līdzekļiem pieņem zobārsti 11 iestādēs
 Sintija Čepanone

Zobārstniecības pakalpojumus par valsts
budžeta līdzekļiem
bērniem līdz 18 gadiem Jelgavā sniedz
vienpadsmit medicīnas iestādēs, kurām
noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). Zobārstniecības privātpraksēs
norāda, ka atbilstoši
piešķirtajām kvotām
dienā vidēji tiek apkalpoti 2 – 4 bērni, tikmēr
tā sauktajā bērnu poliklīnikā zobārstniecības pakalpojumi dienā
tiek sniegti apmēram
25 pacientiem līdz 18
gadu vecumam.
«Šobrīd strādāju viena, līdz
ar to pieraksts ir pilns jau pusotru mēnesi uz priekšu. Kvotu
jau pietiek, taču fiziski nav
iespējams apkalpot vairāk par
25 bērniem dienā,» saka SIA
«Optima 1» stomatoloģe Gaida

Kancēviča. Tieši gaidīšana rindā
vecākos raisa vislielākās negācijas, taču gan zobārstniecības
pakalpojumu sniedzēji, gan arī
NVD uzsver: vecāki savas atvases pie zobārsta aicināti pieteikt
laicīgi, negaidot, kad problēma
jau ir samilzusi un ārsta palīdzība nepieciešama nekavējoties.
«Tāpat jāizvērtē savi ieradumi:
pacientam nav obligāti jāizvēlas savai dzīvesvietai tuvākais
speciālists – to var apmeklēt
jebkurā no kopumā 11 iestādēm
Jelgavā, kas ir līgumattiecībās
ar dienestu. Jāņem arī vērā, ka
skolēnu brīvlaikos mācību gada
laikā un arī vasarā rindā pie speciālistiem parasti nākas gaidīt
ilgāk, tādēļ vizīte pie zobārsta
jāplāno laicīgi,» norāda NVD.
Uzrunātie zobārstniecības
speciālisti uzsver, ka pacientu
līdz 18 gadu vecumam pieņemšana tiek organizēta atbilstoši
piešķirtajām kvotām visa gada
garumā. Piemēram, SIA «Agneses zobārstniecība» mēnesī pieņem apmēram 60 bērnus jeb trīs
četrus bērnus dienā, SIA «Ārstu
prakse «Anna»» viens speciālists

dienā apkalpo divus pacientus
līdz 18 gadu vecumam, un tur
kopumā pieņem četri zobārsti.
Likumsakarīgi, ka tādējādi arī
veidojas rindas un pieraksts ir
pilns pusotru mēnesi uz priekšu.
Līdzīga situācija ir arī bērnu
poliklīnikā.
«Trīs četri pacienti, par kuriem maksa tiek segta no valsts
budžeta līdzekļiem, mūsu gadījumā ir optimāls skaits. Un
šajā gadījumā nav runa tikai
par nelielo finansējumu, ko
no valsts saņemam par bērna
ārstēšanu, kaut gan, teiksim,
17 gadus vecam jaunietim zoba
labošanas izmaksas ir tādas pašas kā pieaugušajiem, bet arī par
vecāku attieksmi pret sava bērna
veselību. Reālā situācija diemžēl
ir tāda, ka nereti bērns pie zobārsta tiek vests neregulāri un ļoti
bieži arī novēloti, kad viņam ir,
piemēram, nevis viens caurums,
bet pat seši septiņi. Protams,
vecākiem vajag, lai salabo tagad
un tūlīt. Taču mums ir jāatrod
līdzsvars, jo esam atbildīgi arī
savu pastāvīgo klientu priekšā,»
spriež daktere Agnese Garbile no

Bezmaksas zobārstniecības pakalpojumus bērniem
līdz 18 gadu vecumam Jelgavā nodrošina:
• SIA «Agneses zobārstniecība» (Atmodas iela 19, t. 63080601, 29160081);
• SIA «Ārstu prakse «Anna»» (Pasta iela 34 – 1, t. 63082888, 26366305);
• Bergmanes Irinas ārsta prakse zobārstniecībā (Pumpura iela 7, t. 63011669);
• SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (Brīvības bulvāris 6, t. 63030370, 63027606);
• SIA «Jelgavas poliklīnika» (Sudrabu Edžus iela 10, t. 63022101, 63022100);
• SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»» (Raiņa iela 42, t. 63022412);
• Mutes veselības un zobārstniecības kabinets «Laine»
(Meiju ceļš 9, t. 63025052, 29433622);
• SIA «Šlegelmilhas un Trepšas zobārstu prakse» (Dambja iela 10, t. 63011733);
• SIA «Upītes zobārstniecība» (Lielā iela 34 – 4, t. 63029520, 22111594);
• SIA «Zemgales veselības centrs» (Zemgales prospekts 15, t. 63024731);
• SIA «Zintas Strodes ārsta prakse» (Mātera iela 44, t. 63081640, 20202779).
Avots: Nacionālais veselības dienests

SIA «Agneses zobārstniecība».
Zobārsti arī norāda uz vēl
kādu problēmu, kas veicina rindas veidošanos zobārstniecības
pakalpojumu saņemšanai. Proti,
ir virkne vecāku, kuri neuzskata
par vajadzību pabrīdināt, ka
bērns uz vizīti pie speciālista
neieradīsies. Zobārsti spriež,
ka pietrūkst atbildības un elementāras cieņas – acīmredzot ir
vecāki, kuri bezmaksas vizīti pie
zobārsta, ko bērnam nodrošina
valsts, uztver kā pašsaprotamu
un to pienācīgi nenovērtē, taču

speciālistam tas nozīmē brīvu
laiku darbdienas vidū, kad reāli
varētu apkalpot citu pacientu.
Jāatgādina, ka bērniem līdz
18 gadu vecumam no valsts
budžeta līdzekļiem pilnā apjomā
tiek apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi, kā arī zobu
higiēna: vecumā no 2 līdz 6
gadiem – vienu reizi gadā, no
7 līdz 18 gadiem – vienu reizi
gadā, izņemot 7, 11 un 12 gadu
vecumā, kad valsts apmaksā
higiēnista pakalpojumus divas
reizes gadā.

Īsi
 Šodien, 4. jūnijā, pulksten 10
VUGD visā Latvijā uz trim minūtēm
iedarbinās trauksmes sirēnas ar mērķi
pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību, tās
darbību, kā arī lai konstatētu bojājumus
vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību.
Jelgavā ir četras trauksmes sirēnas:
Loka maģistrālē 19, Aviācijas ielā 18,
Akadēmijas ielā 19 un «Ģintermuižā»
(Filozofu ielā 69). Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam un
turpmāka rīcība nav nepieciešama.
VUGD aicina viesnīcu administrāciju
informēt savus ārvalstu klientus par
gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi,
lai nerastos panika.
 No 1. jūnija līdz 31. augustam
Jelgavas pilsētas bibliotēkas strādās pēc vasaras darba laika. Vasarā
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka strādās
par stundu mazāk – no pulksten 10
līdz pulksten 18, savukārt sestdien un
svētdien tā būs slēgta. Bērnu bibliotēka «Zinītis» lasītājus apkalpos darba
dienās no pulksten 10 līdz 17. Arī
«Zinītim» sestdiena un svētdiena būs
brīvdienas. Savukārt Miezītes bibliotēka
un «Pārlielupe» nestrādās svētdien un
pirmdien. No otrdienas līdz piektdienai
šajās bibliotēkās lasītājus apkalpos no
pulksten 10 līdz 18, bet sestdien – no
pulksten 10 līdz 17. Būtiskākais, kas
jāņem vērā iedzīvotājiem – vasaras
periodā svētdiena būs brīvdiena visās
pilsētas bibliotēkās.
 Luksofors Zirgu un Mātera ielas
krustojumā ir ieslēgts darba režīmā.
Kā norāda «Pilsētsaimniecība», krustojumā brauktuves segumā transporta kustības joslās ir iebūvēti sensori, kas uztver
krustojumam piebraucošo transportu.
Gājējiem, lai šķērsotu Zirgu ielu, zaļais
signāls tiek ieslēgts reizē ar transporta
zaļo signālu pa Mātera ielu, bet, lai gājēji
šķērsotu Mātera ielu, ir jānospiež gājēju
izsaukuma poga. Luksofora objektā ir
uzstādītas luksofora brīdinošās signālgalvas, – tās ar dzeltenu mirgojošu signālu informē vadītāju par to, ka brauktuvē, uz kuru tas nogriežas, gājējiem
ir zaļš signāls. Dzeltenais mirgojošais
signāls ieslēdzas reizē ar zaļo signālu
gājējiem un nodziest reizē ar to.
 Jelgavas poliklīnikā darbu sākusi
jauna un moderna «Samsung»
rentgena iekārta. «Jaunā iekārta ir moderna, paver plašākas iespējas izmeklējumiem, sniedz kvalitatīvāku attēlu un
ļauj personālam strādāt ātrāk, tādējādi
apkalpojot vairāk pacientu,» norāda
poliklīnikas vadītājas pienākumu izpildītāja Ruta Viesture. Iepriekšējā rentgena
iekārta poliklīnikā kalpojusi 20 gadus,
bet nu tā nomainīta pret jaunu. Jaunā
iekārta ir mobilāka, vieglāk pielāgojama
pacientiem un arī paver plašākas izmeklējumu un diagnostikas iespējas.
 Savā vietā Pilssalas ielā ir atgriezusies dekoratīvā baltā vāze,
kas no turienes tika aizvesta pirms
stāvlaukuma izbūves darbu uzsākšanas. Kā skaidro pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders, vāze pa
šo laiku restaurēta. «Tas bija nopietns
darbs. Tai bija bojāta apakšējā pamatne
– tā tika nokalta un betonēta pa jaunu.
Arī citas detaļas tika atjaunotas,» tā viņš,
norādot, ka vāze atjaunota agrākajā
izskatā un restaurācija bijusi roku darbs.
To veica SIA «Akmens apstrādes centrs
AKM» par 5878 eiro ar PVN.
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Ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs

«Apolonam» četri čempioni

Par Latvijas čempioniem svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu kļuva «Apolons»
sportisti Jana Jansone (attēlā) (svarā līdz
63 kg uzspieda 46x), Artjoms Černovs
(junioros svarā līdz 66 kg uzspieda 24x),
Mārtiņš Samsons (junioros svarā līdz 93
kg uzspieda 31x) un Renārs Dronga (absolūtajā kategorijā svarā līdz 74 kg uzspieda
44x). Vīriešiem uz stieņa lika personīgo
svaru, sievietēm – pusi no personīgā svara.
«Apolonam» komandu konkurencē 2. vieta. Punktus deva arī
Eduards Matvejevs,
Gundega Jankovska,
Edīte Ķenģe, Edvīns
Ceplītis, Igors Semjonovs, Jānis Lapels.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sākas strītbola čempionāts

Sācies Jelgavas 2015. gada čempionāts
strītbolā. Pavisam būs seši posmi. Pirmais
posms notika trešdienas vakarā, kad laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau bija nodots
drukāšanai. Rezultāti – portālā www.jelgavasvestnesis.lv. Pārējie posmi paredzēti
17. jūnijā, 15. un 29. jūlijā, 12. un 26.
augustā. Sacensības notiks pie Jelgavas
Sporta halles Mātera ielā 44a pulksten
18; reģistrācija – no 17. Komandas tiks
dalītas grupās: meitenes līdz 15 gadiem;
jaunietes un sievietes no 16 gadiem; zēni
līdz 15 gadiem; jaunieši un vīrieši no 16
gadiem. Komandā – četri cilvēki. Komandas, kuru dalībnieki vecāki par 16 gadiem,
kopvērtējumā cīnīsies par biļetēm uz vienu
no 2015. gada Eiropas vīriešu basketbola
čempionāta spēlēm, kas notiks Rīgā.

Trīs Lietuvas un seši
Latvijas čempioni

ISRK «Cerība» vieglatlēti
izcīnījuši trīs Lietuvas un
sešus Latvijas čempiona
titulus. Lietuvas čempionātā zelta medaļu
izcīnīja Edgars Bergs
(attēlā no labās) lodes grūšanā un Ingrīda
Priede lodes grūšanā un diska mešanā.
Savukārt Latvijas čempionātā augstākā kaluma medaļu izcīnīja I.Priede lodes grūšanā
un diska mešanā, E.Bergs lodes grūšanā,
Dmitrijs Silovs (attēlā no kreisās) diska un
šķēpa mešanā un Aleksandrs Meškalo
tāllēkšanā. Jāpiebilst, ka Ingrīda, Edgars un
Dmitrijs ir Latvijas paraolimpiskajā vienībā
un gatavojas pasaules čempionātam, kas
oktobra beigās notiks Katarā.

Sporta pasākumi
 6. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas karatē čempionāts «Jelgavas kauss 2015»
(Sporta hallē).
 6. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas nakts
pusmaratona koptreniņš (Pasta salā).
 6. un 7. jūnijā pulksten 7 – Latvijas
čempionāta fīdermakšķerēšanā 1. posms
(Lielupē starp tiltiem).
 9. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas nakts
pusmaratona koptreniņš (Pasta salā).
 10. jūnijā pulksten 16 – Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa 3. posms un
U.Samsona piemiņas balva vieglatlētikā
(ZOC).
 13. jūnijā pulksten 5.30 – «Lielupes
zandarts 2015» (Lielupē no Iecavas ietekas līdz Svētes ietekai Jelgavas novadā,
Valgundes pagastā).

Vēl trīs klasēs sportos vairāk
 Ilze Knusle-Jankevica

beigās ir uzrādījuši izaugsmi, turklāt tas
jo skaidri redzams, salīdzinot ar projektā
Jelgavas 4. vidusskolas 3.c
neiesaistīto skolas 3. klasi, kurai visu
klase, kas ir iesaistījusies LOK
mācību gadu bija divas sporta stundas
projektā «Sporto visa klanedēļā. «Vēl mēs secinājām, ka ir svarīgi
se», mācību gadu noslēgusi
kārtīgi paēst – zupu, gaļu, salātus –, jo tas
ar sporta stundu kopā ar
ir būtiski strauji augošam organismam.
savu olimpisko audzinātāju
Papildu sporta aktivitātes apetīti veicitāllēcēju Inetu Radeviču un
na,» tā skolotāja I.Blūma. Viņa stāsta,
leģendāro kārtslēcēju olimka šī mācību gada laikā skolēni krietni
pisko un seškārtējo pasaules
paaugušies – vidēji par apmēram četriem
čempionu Sergeju Bubku.
centimetriem, bet viena skolniece pastieKlases audzinātāja Ilona
pusies pat 7,2 centimetrus.
Blūma norāda: «Ja mācību
Skolotāja piebilst, ka dažiem klases
gada sākumā skolēni bija
skolēniem gan esot problēmas ar uzjāskubina doties uz sporta
vedību, bet klase pie tā strādā kopā,
stundām, tad beigās viņi
pārrunā problēmsituācijas. Klases
jau šīs stundas nevarēja
audzinātāja uzsver, ka iesaistīšanās
sagaidīt. Un fiziskās aktiviprojektā ir saliedējusi klasi un skolēni
tātes būtiski ietekmē bērnu
kļuvuši draudzīgāki. Jelgavas 4. vidusaugšanu un attīstību.»
skolas 3.c klasē mācās 29 skolēni – 17
zēni un 12 meitenes. 28 no skolēniem
Šajā mācību gadā LOK projektā ar sportu nodarbojas arī ārpus skolas,
bija iesaistījušās sešas klases no visas viena meitene dejo mūsdienu dejas.
Jelgavas 4. vidusskolas 3.c klase šajā mācību gadā bija viena no sešām klaLatvijas, un gada beigās klases tika
sēm, kas iesaistījās LOK projektā «Sporto visa klase». Klases pēdējā sporta
vērtētas. Jelgavnieki ierindojās 4. Čempioni motivē
stundā piedalījās viņu olimpiskā audzinātāja bijusī tāllēcēja Ineta Radeviča un
vietā. Sporta servisa centra direktora
Mūsu klases olimpiskā audzinātāja leģendārais kārtslēcējs Sergejs Bubka. Viņš uzskata, ka sports – kustības – dod
vietniece Maija Actiņa skaidro, ka visu gadu bija tāllēcēja I.Radeviča. dzīvotprieku un ļauj atpūsties pēc intelektuāla darba, tāpēc bērniem, kuriem
komandu kopvērtējumā tika ņemti Viņa atzīst, ka pagaidām nav vērtējusi, skolā ir garas dienas, tas ir svarīgi.
Foto: Raitis Supe
vērā sacensību (tautas bumba, stafe- kā projekts ietekmējis skolēnu fizisko
tes) rezultāti, fizisko testu rezultātu formu, tomēr pēdējā kopīgajā stundā kas atbildīs viņu interesēm,» uzska- nodarbība. Jāpiebilst, ka 2015./2016.
izaugsmes dinamika, zināšanas par pamanījusi, ka bērni kļuvuši izturīgā- ta pasaules sporta leģenda. Viņš arī mācību gadā projektā «Sporto visa klaolimpisko kustību un vērtējums valsts ki. «Stafetēs es jau manīju, ka mans norāda, ka tikšanās ar slaveniem se» piedalīsies un piecas reizes nedēļā
diagnosticējošajā darbā 3. klasēm, kurā pulss ir 160 un es elpoju straujāk, bet sportistiem skolēniem dod papildu sportos 48 klases no 32 pašvaldībām,
pārbauda zināšanas latviešu valodā bērni varētu noskriet vēl trīs tādus motivāciju nodarboties ar sportu un kas kopumā pulcēs 1167 skolēnus no
un matemātikā. «Šī projekta mērķis treniņus. Un tas ir pats jaukākais šajā censties kaut ko sasniegt.
3. un 4. klases.
ir nevis noskaidrot labāko klasi vai projektā – bērni ir kļuvuši izturīgāki,
Plānots, ka projekts ilgs vēl trīs
uzvarētājus, bet gan panākt, lai bērni stiprāki un sporto ar prieku.» To pašu Pievienosies vēl trīs klases
gadus, un tajā ik gadu piedalīsies jau
vairāk sportotu un kļūtu aktīvāki, un saka arī skolēni – viņiem patīk sporJāpiebilst, ka nākamgad LOK pro- iesaistītās klases un jaunas 3. klases.
tas ir izdevies,» uzsver M.Actiņa.
tot, viņi ir kļuvuši stiprāki, ātrāki un jekts «Sporto visa klase» turpināsies Jelgavas 4. vidusskolas klasei, kura
mazāk slimo.
un tajā piedalīsies jau četras Jelgavas piedalījās jau projekta pirmajā gadā,
Sports veicina apetīti
Leģendārais kārtslēcējs S.Bubka ar klases: tā, kas projektā startēja šo- arī nākamgad olimpiskā audzinātāja
Novembrī un maijā Latvijas Sporta prieku piedalījās stundā un atzina, ka gad, Jelgavas 4. vidusskolas 3. klase, būs I.Radeviča, bet pārējām klasēm
pedagoģijas akadēmijas studenti testēja līdzīga kustība, lai mudinātu bērnus Jelgavas 4. sākumskolas 3. klase un mentori tiks izraudzīti rudenī.
skolēnus, pārbaudot skolēnu fizisko sa- sportot, notiek arī Ukrainā, kur viņš Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 3.
«Bērniem kustēties ir dabīgs process,
gatavotību un muskuļu funkcionalitāti. ir Ukrainas Olimpiskās Komitejas klase. Arī šiem skolēniem papildus ob- un bieži vien tieši pieaugušie ir tie,
Lai varētu veikt analīzi, testēta tika prezidents. «Manuprāt, pats svarī- ligātajai programmai ar divām sporta kas viņus nobremzē,» atzīst M.Actiņa,
projektā iesaistīta un neiesaistīta klase. gākais ir bērnos ieaudzināt izpratni stundām nedēļā būs viena peldēšanas piebilstot, ka jaunpienācējiem piecas
3.c klases audzinātāja stāsta, ka skolēnu par sporta nozīmi viņu dzīvē. Tālāk nodarbība, viena futbola nodarbība un sporta nodarbības stundu sarakstā būs
fiziskie testi mācību gada sākumā un jau viņi izvēlēsies to sporta veidu, viena vispārējās fiziskās sagatavotības jau no septembra.

Paziņojums par izsoles
«Zemes gabala
Pasta salā 1, Jelgavā
nomas tiesību izsole»
(vasaras kafejnīcas
izvietošanai) izsludināšanu

Paziņojums par izsoles
«Zemes gabala Pasta salā 1,
Jelgavā, nomas tiesību izsole»
(bērnu piepūšamo atrakciju
un batutu izvietošanai)
izsludināšanu

Jelgavas pilsētas dome izsludina
zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
16.06.2015. plkst.14.00.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un
piedāvājumu iesniegt pirmdienās
no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst.8.00 līdz 17.00 un piektdienās
no plkst.8.00 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11,
Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005583.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Jelgavas pilsētas dome izsludina
zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
16.06.2015. plkst.14.15.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un
piedāvājumu iesniegt pirmdienās
no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst.8.00 līdz 17.00 un piektdienās
no plkst.8.00 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11,
Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005583.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Jelgavas novada pašvaldība (reģ. Nr.90009118031) izsludina konkursu uz
Sesavas pamatskolas direktora amatu.
Prasības pretendentiem:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā;
2. zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
3. zināšanas un pieredze izglītības jomu un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanā un piemērošanā;
4. pedagoģiskā darba pieredze ne mazāka par 3 gadiem;
5. labas iemaņas darbā ar datoru;
6. par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar projektiem, t.sk. starptautiskiem, un pieredze izglītības vadības
darbā, kā arī vismaz divu svešvalodu zināšanas;
7. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iesniedzamie dokumenti:
1. profesionālās darbības apraksts (CV);
2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
3. motivācijas vēstule;
4. Sesavas pamatskolas attīstības vīzija;
5. vēlams pievienot ieteikuma (rekomendācijas) vēstules.
Darba uzsākšanas laiks: 2015. gada 25. jūnijs.
Darba vieta: Sesavas pamatskola, «Vienības», Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034.
Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt klātienē Jelgavas novada Izglītības pārvaldē
408. kabinetā (4. stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63027438 vai 29267682
(Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa), vai sūtīt pa pastu vai e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv
ar norādi «Sesavas pamatskolas direktors» līdz 2015. gada 10. jūnijam.
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Meklē darbu
Vīrietis (55 gadi) meklē darbu.
Varu dzīvot uz vietas. Tālrunis 24850341.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Elektromontieris meklē pastāvīgu vai īslaicīgu darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija
un 95. kods, traktortehnikas vadītājs
(A, B, C, E, F līdz 2024. gadam).
Tālrunis 29682212.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Vīrietis (58 gadi) meklē jebkādu darbu. Varbūt
vienas dienas darbs. Tālrunis 29875546

Piedāvā darbu
Invalīdei vajadzīgs pavadonis 10 stundas
nedēļā. Tālrunis 63026420. Velta Klabe.
Slimnieka kopējai/-am, vēlams ar medicīnisko
izglītību. Tālrunis 29460673. Jānis Melbārdis.
SIA «AJM WOOD» (reģ. Nr.44103029388) piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Mežciemā: kokapstrādes iekārtu operatoriem, palīgstrādniekiem,
elektriķim (ar pieredzi ražošanā). Tel. 29491995,
info@ajmwood.lv, www.avoti.lv.
SIA «STEAMHOUSE» (reģ.Nr.40103373310)
jaunatvērtā kafejnīca «Lauku sēta» Dobeles
šosejā 24 pie CSDD aicina darbā pavāri(-u).
E-pasts: steamhouse.sia@gmail.com.
Tālrunis: 25955250.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus,
akumulatorus un elektromotorus.
Tērvetes iela 67a. T.26984528
Juvelieru darbnīca pērk visa veida dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Metāllūžņus (visa veida). Sver, griež, maksā
uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas,
kokskaidu briketes. T.26488881
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Pārdod māju. Tel.26743846
1-ist. dzīvokli ar krāsns apkuri. T.29558600
Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035
Malku. T.26259492

Dažādi
6. jūnijā pulksten 12 Raiņa parkā, Jelgavā,
notiks draudzes «Jaunā dzīve» evaņģelizācija. Ieeja ir bez maksas.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; izteikt
pamatkapitālu eiro, iesniegt prasību tiesā.
Raiņa 14, t.29179847, www.ademide.lv
Lēti būvmateriāli. T.29722201
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Pirts rituāli/laivu īre un maršruti pa Iecavas,
Misas un Svētes upēm.
www.parlielupespirtnieki.lv, tel.22478286
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Es sajūtu, kā puķes aug un zied,
Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,
Caur bezgalību aiznesdama mani.
(E.Virza)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Ingrīdu Zīverti mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANATOLIJS KORMIĻCEVS (1954. g.)
VITĀLIJS GAVRILOVS (1956. g.)
ULDIS GUSTIŅŠ (1950. g.)
VIGO ZADEIKS (1928. g.)
TATJANA ANDŽĀNE (1969. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2032.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 109.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Utta Danella. Par vīriem un lopiem». Melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.25 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 93.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2032.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 108.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 5.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Iebrauc kino».*
1.25 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 92.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «Diskusija. 100 g kultūras».*
12.00 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
13.40 «Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm». Latvija – Lietuva.
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 45.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 2.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 6.sērija.
19.55 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 10.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.20 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 16.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 64.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 2014.g. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 92.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 63.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 8.sērija.
23.35 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 63.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Nacionālie dārgumi». ASV piedzīvojumu filma. 2004.g.
11.30 «Māmiņu klubs 8».
12.05 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.35 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 79. un 80.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Detektīvseriāls. 23.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 18.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 317.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
0.00 «Rozā pantera». ASV komiska piedzīvojumu filma. 1963.g.
2.15 «Nekā personīga».
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 23.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 9. jūnijs
LTV1
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2033.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 110.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daļa no tevis». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 94.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2033.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 109.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «MH17: Krustugunīs». Dokumentāla filma
(ar subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Raganu mēnesis». Latvijas traģikomēdija. 2012.g.

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 93.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «100 g kultūras. Personība».*
13.35 «Latvijas kausa izcīņa futbolā». Finālspēle.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 46.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 18.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 7.sērija.
19.55 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 2.sērija.
21.45 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
22.40 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 9.sērija.
23.45 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
0.45 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 92.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Bēgšana uz salu». Vācijas kriminālkomēdija. 3.sērija.
12.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 65.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 93.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 64.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Atvadas no Donavas». Melodrāma. 2014.g.
23.10 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 64.sērija.
2.05 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 7.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Sapnis par mūziku». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 17.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 718. un 719.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Detektīvseriāls. 24.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
1.00 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 17.sērija.
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 24.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 10. jūnijs
LTV1
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2034.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 111.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Lai top!»*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 95.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2034.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 110.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Jukonas skartie». Dokumentāla filma. 3.daļa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Vēstules». Koncertuzvedums, veltīts Raiņa
un Aspazijas 150 gadu jubilejai.
0.50 «Zebra».
1.05 «Momentuzņēmums».
1.20 «Iebrauc kino».*
1.50 «Mafijas klans 5». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 94.sērija.

tv programma
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 7.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Dzimis Eiropā».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 47.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 8.sērija.
20.25 ««Google» visu redzošā acs». Dokumentāla filma.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Pazust Latgalē». Dokumentāla filma.
22.15 «100 g kultūras. Personība».*
23.00 «Dzimis Eiropā».*
23.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 18.sērija.
0.00 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 93.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Atvadas no Donavas». Vācijas melodrāma. 2014.g.
12.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 66.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 94.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 65.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 10.sērija.
22.05 «Neapturamais». ASV trilleris. 2010.g.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 65.sērija.
2.05 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 3.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Leģenda par Džoniju Lingo». Piedzīvojumu filma ģimenei.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 18.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 720. un 721.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 25.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.00 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
1.00 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 18.sērija.
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 25.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 11. jūnijs
LTV1
5.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2035.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 112.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 96.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2035.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 111.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «MH17: Krustugunīs». Dokumentāla filma.
1.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 95.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.10 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 48.sērija.
16.55 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».*
19.35 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 9.sērija.
20.25 TV PIRMIZRĀDE. «Mīdiju valdzinājums». Dokumentāla filma.
21.30 «Personība. 100 g kultūras».*
22.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.10 ««Google» visu redzošā acs». Dokumentāla filma.
0.00 «Sporta studija».

Ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 94.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 67.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 66.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 1.sērija.
23.10 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 10.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 66.sērija.
2.05 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 «Flika 2». ASV ģimenes drāma. 2010.g.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 19.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 722. un 723.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 26.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pērtiķu planētas sākotne».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.50 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.15 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 19.sērija.
2.05 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 26.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 12. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 8.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 113.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 97.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 112.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 «Salna pavasarī». Rīgas kinostudijas drāma. 1955.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
1.15 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 19. un 20.sērija.
2.55 «Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts». 2.daļa.
3.50 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 96.sērija.
10.30 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 9.sērija.
11.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.55 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 49.sērija.
16.25 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.30 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
17.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas spēles Baku 2015». Atklāšanas ceremonija.
21.15 TIEŠRAIDE. «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle». Latvija – Nīderlande.
0.10 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
0.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.15 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
3.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 3. un 4.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 95.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji». Melodrāma. 2.sērija.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 68.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.

15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 96.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 67.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Olgas Dreģes 75 gadu jubilejas koncerts».
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 67.sērija.
2.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 371. un 372.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. «Flika 3». ASV ģimenes filma. 2012.g.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 20.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 724. un 725.sērija.
15.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
16.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.40 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 27.sērija.
17.40 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
22.25 ««Krutie» kruķi». Spraiga sižeta komēdija. 2007.g.
1.00 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
1.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 20.sērija.
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 27.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 13. jūnijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 TV PIRMIZRĀDE. «Zvejnieks un viņa sieva».
Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
10.40 ««Teātris.zip» iesaka... «Stepes vilks»». Dailes teātra izrāde.
13.20 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
13.50 «Ciemiņš virtuvē».*
14.20 «Latvijas novadu cīņas».*
15.15 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2015».
17.00 «Ziloņu vārdotāja». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Baiga vasara». Latvijas vēsturiska drāma. 2000.g. (ar subt.).
23.25 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.10 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
2.35 «Taksiste». Mākslas filma. 3.sērija.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
7.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.40 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
9.55 «Province».* (ar subt.).
10.25 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma.
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Tas notika Jemenā». Lielbritānijas romantiska komēdija. 2011.g.
14.30 «Mīdiju valdzinājums». Dokumentāla filma.
15.35 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
17.30 «Lielais pārgājiens».*
18.20 «Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts».*
21.00 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.40 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 62.sērija.
0.00 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
1.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.00 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.00 ««Astro’n’out» koncerts».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 96.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Māsas kurpēs». ASV komiska drāma. 2005.g.
13.40 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
14.05 «Galileo 2».
14.35 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 8.sērija.
15.50 «Kaukāza gūstekne». Krievijas komēdija. 1966.g. (ar subt.).
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 5.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 TIEŠRAIDE. «Dzintara dziesma 2015. Aptaujas noslēguma koncerts».
23.00 «Čārlija Vilsona karš». ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
0.55 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji». Melodrāma. 2006.g. 1.sērija.
2.30 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
3.15 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas».
Seriāls (ar subt.). 373. un 374.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
12.40 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs
14.40 «Kellijai no Džastina». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
16.20 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.55 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Kā noķert brīnumputnu». Krievijas animācijas filma. 2012.g.
21.05 «Borna pārspēks». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
23.15 «Rozā pantera atgriežas». ASV un Lielbritānijas komēdija. 1976.g.
1.25 «Pērtiķu planētas sākotne».
Spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
3.15 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 8.sērija.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.

Svētdiena, 14. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.30 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 3.sērija.
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Lutera ev.lut. draudzes.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «Sibīrijas bilance». Dokumentāla filma.
14.35 «Daudz laimes!»
15.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Uta Danella. Aprēķini debesīs».
Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.

«Vārds uzņēmējiem»
Juridiskās konsultācijas – Rīgas ielā 53a

RAF dzīvojamā masīvā, Rīgas ielā 53a, JNĪP telpās 2.
stāvā, darbu sāk juridiskās konsultācijas.
Šeit jūs varat saņemt kvalitatīvu, ātru un konkrētu
juridisko palīdzību civiltiesību, krimināltiesību, komerctiesību, autortiesību, administratīvo tiesību jautājumos.
Sagatavojam dažāda veida līgumus, izlīgumus, vienošanās, aktus, vēstules, iesniegumus, paskaidrojumus,
prasību pieteikumus tiesām, fizisko un juridisko personu maksātnespējas pieteikumus, amatu aprakstus un
citus juridiskos dokumentus. Piedāvājam uzņēmumu
juridisko apkalpošanu.
Saprātīgas un adekvātas cenas.
Darba laiks: katru dienu no plkst.10 līdz 14, pirmdienās
no plkst.15 līdz 19 vai vienojoties pa tālruni 26406466.

Mākslas skolā sestdienās –
sagatavošanas studija.
Uzņemšana vasaras nodarbībām
6. jūnijā plkst.10 (3. kab.).
Pasniedzēja – Kristīna Landau-Junkure.
Tālrunis 26173276.

Agijas Ivanovas

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

Kursu tēma jūnijā –
pamattehnikas vasaras pušķiem,
vītnes, jaunas tehnikas vainagiem
un cepures gan no lapām,
gan no meldriem.
Dienas grupai nodarbības – 8., 9., 10. jūnijā;
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.
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23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ē.Ešenvalds. «Ziemeļu gaisma»». Pirmatskaņojums.
0.25 «Ziloņu vārdotāja». Dokumentāla filma.
1.20 «Momentuzņēmums».*
1.35 «Bīstamā robeža. Pamestā peldvieta». Dokumentāla filma.
1.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Valmieras rokfestivāls. «Amber Voice».
2.50 «Taksiste». Mākslas filma. 4.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
5.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
6.55 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.30 «Zili brīnumi!»*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).

9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
11.45 «Zvejnieks un viņa sieva». Pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
12.55 «Ketija Forda. Patiesības vasara». Vācijas melodrāma. 2012.g.
14.35 «Tas notika Jemenā». Lielbritānijas romantiska komēdija. 2011.g.
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Steely Dan»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
17.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
19.30 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 11.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 10.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.05 «Anekdošu šovs 2».*
1.05 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
2.20 «LTV7 piedāvā... «SeMS» svin 7!»*
4.00 ««Astro Acoustic». Grupas «Astro’n’out» albuma koncerts».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 1.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības jūnijā un jūlijā:
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

30.06., 14.07.
10.06., 29.07.
12.06., 03.07.
25.06., 20.07.
25.06., 20.07.
10.06., 08.07.
10.06., 08.07.
25.06., 26.06., 20.07., 21.07.
08.06., 06.07.
08.06., 06.07., 20.07.
11.06., 09.07.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: koksne 122,42 m3, turpmāk – kustamā manta, kas atrodas
Zālītes ielas un Lediņu meža elektrolīniju aizsargjoslās.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapas www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļas «Iepirkumi»
apakšsadaļā «Izsole».
4. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt no š.g. 28. maija līdz 9. jūnijam, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri,
tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 11. jūnija plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība», Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2015. gada 11. jūnijā plkst.10, JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14.
kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 5800 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izsoles priekšmeta nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 0312 1 – vai iemaksājot skaidrā naudā JPPI «Pilsētsaimniecība» kasē, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras vai skaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.35 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 1.sērija.
12.35 «Galileo 2».
13.05 «Dīvainie Ginesa rekordi».
14.05 «Dzintara dziesma 2015. Aptaujas noslēguma koncerts».
16.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 JAUNUMS. «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 1.sērija.
23.00 «Detektīvs Valanders». Lielbritānijas filma. 2008.g. 2.sērija.
0.55 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
2.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
3.30 «LNT brokastis».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 375. un 376.sērija.
6.50 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.

SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128)
piedāvā darbu
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8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
12.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
14.15 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
14.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.15 «Borna pārspēks». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
17.25 «Kā noķert brīnumputnu». Krievijas animācijas filma. 2012.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nacionālie dārgumi. Noslēpumu grāmata». Piedzīvojumu filma.
22.35 «Merkūrijs briesmās». ASV trilleris. 1998.g.
0.55 «Flika 3». ASV ģimenes filma. 2012.g.
2.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.45 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 9.sērija.
4.30 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.

AMIGO DZINTARA
DZIESMU APTAUJAS

NOSLĒGUMA
KONCERTS

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS
MAIŅAS MEISTARAM/-EI.
Prasības:
• darba pieredze industriālu iekārtu apkopē un remontā;
• vismaz vidējā profesionālā izglītība ar tehniku saistītā
specialitātē;
• prasme organizēt padoto darbinieku darbu;
• spēja strādāt kolektīvā;
• bez kaitīgiem ieradumiem.
Darba pienākumi:
• šķirošanas līnijas iekārtu darba procesa uzturēšana;
• iekārtu ikdienas apkope (tīrīšana, eļļošana, nelieli
remonta un apkopes darbi);
• maiņā strādājošo darba organizēšana;
• atkritumu un sašķirotā materiāla plūsmas organizēšana
šķirošanas stacijas teritorijā.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darba vieta: atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.
CV sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv vai
iesniegt klātienē Dobeles šosejā 34 (2. stāvā), Jelgavā.
Tālrunis uzziņām: 26356403.

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

Uz tikšanos gada lielākajā iemīļotās
mūzikas koncertā!

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 5. jūnijā no pulksten 19 – Baznīcu nakts Jelgavā. Koncerti, lūgšanas, ekskursijas (Jelgavas Baptistu baznīcā Mātera ielā 54, Svētās Annas baznīcā Lielajā ielā 22a un Katoļu
katedrālē Katoļu ielā 11).
 5. jūnijā pulksten 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «Ž-Ž-Žurka klāt!». Biļetes
vairs nav pieejamas (kultūras namā).
 6. jūnijā no pulksten 10 līdz 13 – simboliskais labestības skrējiens «Nes cerību 2015».
Reģistrēšanās no pulksten 10 līdz 10.30. Sīkāka informācija: www.sip.jelgava.lv (Stacijas
parkā).
 7. jūnijā pulksten 11 – Lielā ratu pastaiga Jelgavā (pie Jelgavas pils).
 7. jūnijā pulksten 17 – VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki «Dievs man deva maizes
zemi». Piedalās vairāk nekā 6500 vidējās paaudzes dejotāju no visas Latvijas. Režisore
E.Apsīte, mākslinieciskā vadītāja Z.Mūrniece. Biļešu cena – € 5 (ZOC).
 13. jūnijā pulksten 20 – «Amigo» Dzintara dziesmu aptaujas noslēguma koncerts un
balle. Tautā iemīļotākā 2014./2015. gada sezonas dziesma pirmo reizi tiks noskaidrota
krāšņā brīvdabas pasākumā. Piedalās grupa «Klaidonis», «Roja», Santa Zapacka, «Laimas
muzykanti», «Baltie lāči», «Liepavots», «Galaktika», Aigariņš, Edvīns Bauers. Nakts balle
kopā ar grupām «Klaidonis» un «Baltie lāči». Koncertu vada V.Vītola, L.Šomase un J.Hiršs.
Biļešu cena – € 5 – 15 (Uzvaras parkā).
 13. jūnijā no pulksten 10.30 līdz 17 un 14. jūnijā no pulksten 10 līdz 15 – Starptautiskā kaķu izstāde (ZOC).
 14. jūnijā no pulksten 10 līdz 14 – lielā izpārdošana visai ģimenei. Vasaras apģērbi,
apavi, aksesuāri. Darbosies stūrītis «Dāvinu». Tirgoties gribētājiem jāpiesakās līdz 12.
jūnijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv. Sīkāka informācija pa tālruni
26456942 (ģimenes restorānā «Hercogs»).
 18. jūnijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).

Izstādes
 4. jūnijā pulksten 19 – Andas Lāces lielformāta gleznu izstādes «Nogrieznis» atklāšana.
Izstādes atklāšanā varēs dzirdēt pirmatskaņojumu Evijas Skuķes skaņdarbam «Pārsāts»
pūtēju kvintetam divās daļās. Izpildītāji: Egija Veldre (flauta), Katrīna Švalbe (oboja),
Agnese Skrastiņa (klarnete), Katrīne Kuģe (fagots), Mārcis Miķelsons (mežrags). Izstāde
atvērta no 5. jūnija līdz 5. jūlijam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 5. jūnijā pulksten 16 – Anitas Paegles izstādes «Vasaras sapņi» atklāšana. Grāmatu
ilustrācijas, iedvesmas objekti, markas, monētas, apsveikuma kartītes. Izstāde atvērta no
6. jūnija līdz 6. septembrim (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 5. jūnijā pulksten 18.30 – jelgavnieces Dzintras Žvagiņas fotoizstādes «Bez rāmjiem»
atklāšana. Fotoizstāde atvērta no 6. jūnija līdz 5. jūlijam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 14. jūnijam – fotokonkursa «Jelgavai 750» otrā posma «Pavasaris» dalībnieku
fotogrāfiju izstāde (k/n garderobes foajē).

Svētdien Jelgavā –
Lielā ratu pastaiga
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Māmiņu klubs svētdien, 7. jūnijā, jelgavnieku
ģimenes ielūdz uz Lielo ratu
pastaigu no Jelgavas pils līdz
Pasta salai. Reģistrēšanās pasākumam – pie Jelgavas pils
no pulksten 11. Paredzēts, ka
pie pils varēs apskatīt policijas
un ugunsdzēsēju ekipējumu,
piedalīties dažādās aktivitātēs,
bet Pasta salas estrādē paraugdemonstrējumus rādīs policijas
suņi Enriko un Bak. Ģimenes
aicinātas līdzi ņemt oranžus
vai zaļus hēlija balonus un arī
šīs krāsas – zaļu vai oranžu – iekļaut apģērbā un aksesuāros.
Jelgavas Māmiņu kluba vadītāja Ieva Cīrule stāsta, ka Lielajā ratu pastaigā gaidītas
ģimenes gan ar bērniem, kuri guļ vēl ratiņos, gan arī lielākiem – bērndārzniekiem
un sākumskolēniem. «Galvenais ir ģimenei
kopā pavadīt laiku un iepazīties ar citām
pilsētas ģimenēm,» tā I.Cīrule. Gājienam
ģimenes aicinātas pulcēties no pulksten
11 Jelgavas pils stāvlaukumā, kur notiks
Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta paraugdemonstrējumi
un bērnus izklaidēs lielā Latvijas Biškopības

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 4. jūnijs

Kaķu izstādē – 300 kaķi,
kraukļi un alpakas
 Ritma Gaidamoviča

Mēnesi agrāk nekā ierasts –
13. un 14. jūnijā – Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC)
notiks tradicionālā kaķu
izstāde «Jelgavas kaķis
2015». Izstādē piedalīsies
vairāk nekā 300 kaķu, kas
būs ieradušies no dažādām
pasaules valstīm, un līdzās
tiem apmeklētāji varēs apskatīt seskus, trušus, tikties
ar kraukļiem, kas filmējas filmā «Karš un miers»,
apskatīt dažādus putnus
un arī alpakas. Tieši izstādes apmeklētāji balsojumā
varēs noteikt kaķi, kurš,
viņuprāt, pelnījis titulu
«Jelgavas kaķis 2015».
Izstāde sestdien, 13. jūnijā, apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 10.30
līdz 17, bet svētdien, 14. jūnijā, – no
pulksten 10 līdz 15. Pasākuma organizatore Mārīte Baranovska stāsta,
ka izstādē Jelgavā piedalīsies vairāk
nekā 300 dažādu šķirņu kaķu. «Šobrīd vēl notiek dalībnieku reģistrācija,
taču zinām, ka dalībnieku būs daudz,
jo kaķu saimniekiem ir iepatikusies
Jelgava, un pēc apmeklējuma jūtam,
ka arī jelgavniekiem šī izstāde iet pie
sirds,» tā M.Baranovska.
Profesionāļi īpašā vērtēšanā noteiks
izcilākos kaķu šķirņu eksemplārus,
bet izstādes apmeklētāji balsojot varēs
noteikt savu simpātiju, kas saņems
titulu «Jelgavas kaķis 2015» un kausu.
Uzvarētāju paziņos 14. jūnijā pulksten
14. Jāpiebilst, ka iepriekšējos gados šo
titulu ieguva Meinkūna un Bengālijas
šķirnes runči, pērn – Ņevas maskarādes šķirnes pārstāvis jelgavnieks
Tariks.
Līdztekus kaķu apskatei skatītāji varēs satikt seskus, kuri šobrīd veido īpašu
programmu kaķu izstādei, un neizpaliks

biedrības Bite. Ģimenes varēs arī piedalīties
aktivitātē, kur iespējams laimēt galveno
balvu – ceļojumu ar «Tallink» četrām personām. Ģimenēm būs jāapmeklē vairāki kontrolpunkti, pareizi jāatbild uz jautājumiem,
par to saņemot zīmodziņu. Tie, kuri savāks
visus zīmodziņus, piedalīsies loterijā.
Gājiena sākums būs pulksten 12, kad
dalībnieki dosies pāri Lielupes tiltam uz
pļavu pretī Jelgavas pilij, lai vienotos kopbildē vēsturei, tālāk gājiena dalībnieku ceļš
vedīs uz Mītavas tiltu, kur iecerēta vēl viena
kopbilde un dalībnieki debesīs ar labām
domām palaidīs līdzi paņemtos balonus.
Pēcāk dalībnieki aicināti uz estrādi Pasta
salā, kur paraugdemonstrējumus rādīs  Ritma Gaidamoviča
Valsts policijas Bauskas iecirkņa inspektore
Inga Žebere ar savu draugu dienesta suni
13. jūnijā pulksten 20 pirmo
Enriko un jelgavnieks Oļģerts Gorskis ar
reizi krāšņā brīvdabas pasākusavu dienesta suni Bak. Estrādē paredzēts
mā Uzvaras parkā notiks «Amiarī koncerts, darbosies «Bambino» piepūgo Dzintara dziesmu» fināls,
šamās atrakcijas.
kurā no deviņām melodijām
Noslēgums – pulksten 13.45, kad ieceskatītāji telefonbalsojumā norēta loterija par galveno balvu un citām
teiks Dzintara Gada dziesmu.
atbalstītāju sarūpētajām balvām.
Koncertā uzstāsies visi finālisti,
Dalība Lielajā ratu pastaigā ir bez
kā arī viesmākslinieki, tostarp
maksas, ģimenes vien aicinātas līdzi ņemt
jelgavnieki. Pēc koncerta – balle
vienojošo krāsu – oranžus un zaļus – hēlija
kopā ar «Baltajiem lāčiem» un
balonus, kurus palaidīs gaisā uz Mītavas
«Klaidoni».
tilta. Tāpat ratu pastaigas dalībnieki aicināti ievērot šīs krāsas arī apģērbos un
Šobrīd ir noskaidrotas visas deviņas
aksesuāros.
«Amigo Dzintara dziesmu» aptaujas fināla
melodijas, kas cīnīsies par aptaujas uzvarētāja godu. Fināls pirmo reizi notiks krāšņā
brīvdabas koncertā, kam par norises vietu
izvēlēta tieši Jelgava, kas šogad svin 750.
dzimšanas dienu. Koncerta sākums Uzvaras parkā – pulksten 20.
Aptaujas finālā no 27 dziesmām iekļuvušas deviņas: grupas «Galaktika» un
brāļu Puncuļu izpildītā «Tēvam», Aigariņa
«Fotogrāfija», Edvīna Bauera «Vasaras
vējš», grupas «Liepavots» izpildītā dziesma
«Pietura», grupas «Baltie lāči» dziesma
«Pacel glāzi priekam» un dziesma «Paprasiet», ko izpilda Santa Zapacka, grupa
«Roja» ar dziesmu «Ja būtu Tu», kā arī
grupa «Klaidonis» ar dziesmu «Vai tas var
būt» un «Laimas muzykanti» ar dziesmu
«Vokors īt». Tieši šīs dziesmas klausītāji
sestdien, 13. jūnijā, Uzvaras parkā varēs
dzirdēt dzīvajā izpildījumā.
Koncerta producents Sandis Mohovikovs

Foto: JV
arī sesku olimpiāde ar jaunām sporta
disciplīnām. Būs arī truši, papagaiļi,
kanārijputniņi, un šoreiz Jelgavā ieradīsies divi kraukļi – kinozvaigznes. Proti,
viņi abi filmējas topošajā angļu filmā
«Karš un miers». «Šī gada jaunums
būs arī četras alpakas ar interesantām
vasaras frizūrām,» tā M.Baranovska.
Ieplānota arī kaķu šķirņu prezentācija, kuru vadīs Kaķu mīļotāju klubu
asociācijas prezidente Linda Svikša, un
dažādas aktivitātes skatītājiem, kurās,
atbildot pareizi uz jautājumiem, varēs

laimēt piemiņas balvas.
«Šī ir lieliska iespēja skatītājiem
satikt dzīvnieku saimniekus, aprunājoties uzzināt ko vairāk par noteiktām šķirnēm, apstākļiem, kādi
konkrētam dzīvniekam nepieciešami,
ar kādu pārtiku labāk barot, cik liela
nozīme ir dzīvnieka raksturam,» tā
M.Baranovska.
Ieejas maksa kaķu izstādē – 3 eiro;
pensionāriem, studentiem un skolēniem – 1,50 eiro; pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas.

Uzvaras parkā noteiks Dzintara
Gada dziesmu

stāsta, ka pēc finālistu uzstāšanās sāksies
telefonbalsojums, lai skatītāji noteiktu
Dzintara Gada dziesmu. Uzvarētājs saņems
iespaidīgu balvu, kas gan pagaidām vēl tiek
turēta noslēpumā, taču organizatori sola, ka
skatītāji to varēs pamanīt, jau ierodoties Uzvaras parkā. «Papildus deviņiem finālistiem
Uzvaras parkā uzstāsies arī vieskolektīvi
– «6 jūdze» un vairāki Jelgavas mūziķi,
tostarp jelgavnieku grupa «Tirkizband»,»
stāsta koncerta producents S.Mohovikovs.
Viņš stāsta, ka pasākuma apmeklētāji saņems īpašu dziesmu grāmatu, jo
Uzvaras parkā plānota mākslinieku un
skatītāju sadziedāšanās. Jāpiebilst, ka
fināla koncertu tiešraidē varēs vērot arī
telekanālā LNT un klausīties «Latvijas
Radio 2». Pēc koncerta notiks nakts balle,
kurā spēlēs grupa «Baltie lāči» un «Klai-

«Amigo
Dzintara
dziesmu»
finālkoncertu
Jelgavā
vadīs LNT
un «Latvijas Radio
2» raidījumu vadītāji
– Velga Vītola, Liene
Šomase un
Juris Hiršs.
Publicitātes
foto
donis». Koncertu vadīs LNT un «Latvijas
Radio 2» raidījumu vadītāji – Velga Vītola,
Liene Šomase un Juris Hiršs.
«Amigo Dzintara dziesmu» aptaujas
veidotāja un pasākuma vadītāja V.Vītola pieļauj, ka uz pirmo vietu sīvākie konkurenti
varētu būt Latgales mūziķi, jo katram no
viņiem ir plašs un ļoti uzticamu fanu loks.
«Rezultātus gaidīt vienmēr ir satraucoši.
Kā pierādīja jau pirmā sezona, skatītāju un
klausītāju balsojums mēdz būt neprognozējams,» norāda V.Vītola, aicinot jelgavniekus
uz brīvdabas koncertu.
Biļetes uz koncertu var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasē, kas Jelgavā atrodas
kultūras namā, un www.bilesuparadize.
lv. Sēdvietu biļetes uz aptaujas noslēguma
koncertu pieejamas par 7 līdz 15 eiro. Ir
pieejamas arī stāvvietas.

