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Skolēni sāk strādāt

Arī privātmājās ērti
varēs šķirot stiklu
 Sintija Čepanone

Pilsētā veicot plānveida sadzīves atkritumu
konteineru nomaiņu,
jau šobrīd vairākos
atkritumu savākšanas laukumos Jelgavā
savu laiku nokalpojušie konteineri aizstāti
ar jauniem. Savukārt
no jūlija SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» privātmāju iedzīvotājiem un nelieliem
uzņēmumiem piedāvās jaunu pakalpojumu – īpašu konteineru
stikla iepakojuma uzkrāšanai. Konteiners
un tā izvešana būs bez
maksas.

Vakar «Jelgavas autobusu parkā» (JAP) sāka strādāt trīs Jelgavas jaunieši. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni Rolands
Sīmanis (no labās), Reinis Bērziņš un Sindija Kārkliņa pēc iepazīšanās ar drošības instruktāžu veica pirmo darbu – autobusu
parka teritorijas sakopšanu. Gan Rolands, gan Reinis nodarbinātības programmā nopelnīto naudu plāno tērēt, lai nokārtotu
autovadītāja apliecību, bet Sindija gan pagaidām nav izvirzījusi konkrētu mērķi, kur izlietos nopelnīto. Jaunieši skolēnu nodarbinātības programmā iesaistījušies arī iepriekšējos gados, un visi kā viens novērtē iespēju vasarā piepelnīties, vēl jo vairāk
tāpēc, ka darbi, kas jāveic, nemaz neesot tik grūti. JAP valdes loceklis Gints Burks uzskata, ka ieguvēji ir ne tikai jaunieši, bet arī
uzņēmums, jo tā tiek veikti nelieli darbiņi, kuriem ikdienā uzņēmumā pietrūkst cilvēku resursu.
Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

No 1. jūnija pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās un
vietējos uzņēmumos
darbu sākuši Jelgavas
skolēni. Šādu iespēju
jau tradicionāli piedāvā Jelgavas pilsētas
pašvaldība – šovasar
darbs tiks nodrošināts 430 Jelgavas
skolēniem vecumā
no 13 līdz 17 gadiem.
Vienlaikus arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas
filiāle paredz šovasar
darbā iesaistīt 207
skolēnus vecumā no
15 līdz 20 gadiem.

Jelgavas pašvaldības nodarbinātības programmā vakar
darbu uzsāka 63 skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem,
kuri trīs nedēļas tiks nodarbināti pašvaldības iestādēs,
kapitālsabiedrībās un vietējos
uzņēmumos. Jaunāko skolēnu
pirmā grupa nodarbinātības
sezonu atklās 6. jūnijā. Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos Līvija
Vilcāne skaidro, ka skolēnu
nodarbinātības programmas
īstenošanai pašvaldības budžetā šogad atvēlēti 100 000 eiro,
tostarp 16 000 eiro paredzēti
skolēnu nodarbināšanai sadarbībā ar NVA, 70 jauniešiem
vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot) no pašvaldības lī-

dzekļiem sedzot pusi no valstī
noteiktās minimālās algas.
Darba atalgojums pašvaldības nodarbinātības programmā ir noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem,
kas paredz pusaudžu darba
minimālo stundas tarifa likmi
– 2,405 eiro. Darba samaksa
tiek aprēķināta atbilstoši nostrādātajām stundām.
Savukārt NVA nodarbinātības organizatore Dzintra Ozola
pauž gandarījumu, ka šogad
nodarbinātības programmai
pieteikušies jauni pilsētas uzņēmumi. Piemēram, skolēni
varēs iegūt darba pieredzi pie
grāmatvedības pakalpojumu
sniedzēja «Everest» vai ēdināšanas uzņēmumā «Silva».
Šovasar NVA nodarbinātības

programmā pavisam iesaistīsies 66 mūsu skolēni.
Jāuzsver, ka NVA darba
devējam nodrošinās dotāciju
skolēna mēneša darba algai
50 procentu apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas, savukārt otru
algas pusi skolēnam maksās
darba devējs pats. Skolēna
mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku
jābūt vismaz valstī noteiktās
minimālās algas apmērā – 370
eiro pirms nodokļu nomaksas.
NVA darba devējam maksās arī
dotāciju darba vadītāja darba
algai. Tā, piemēram, par 10
skolēnu darba vadīšanu NVA
dotācija darba vadītājam būs
valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmērā.

Lai pilsētas iedzīvotājiem
nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu savākšanas un izvešanas
pakalpojumu, SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» iegādājusies 300 jaunus sadzīves
atkritumu konteinerus – puse
no tiem ir 240 litru ietilpības
un paredzēti individuālajiem
klientiem, savukārt otra puse –
1100 litru ietilpības, kuri tiks
izvietoti atkritumu savākšanas
laukumos pie daudzdzīvokļu
mājām, kā arī publiskajās teritorijās. «Šobrīd daļā laukumu
konteineri jau nomainīti, savu
laiku nokalpojušos, mehāniski
vai kā citādi sabojātos aizstājot
ar jauniem,» norāda «Jelgavas komunālo pakalpojumu»
valdes loceklis Alvils Grīnfelds, piebilstot, ka jaunajiem
plastmasas konteineriem ir
paceļams vāks, kuru lietotāji
lūgti aizvērt. Ņemot vērā,
ka iedzīvotāji tomēr kļuvuši
apzinīgāki, rūpējoties, lai konteiners vienmēr būtu aizvērts,
tajā izbērtie sadzīves atkritumi
vairs nav pakļauti laikapstākļu ietekmei, kā rezultātā
atkritumi pirms apglabāšanas
poligonā ir vieglāk sašķirojami.
«Pēc mūsu novērojumiem,

vidēji 8 – 10 procenti no sadzīves atkritumiem ir stikla tara.
Izmetot kopējā konteinerā,
stikla iepakojums kļūst netīrs,
saplīst, lauskas sajaucas ar citiem atkritumiem, kā rezultātā
to vairs nav iespējams izmantot otrreizējai pārstrādei. Lai
arī privātmāju iedzīvotājiem
nodrošinātu ērtu iespēju stiklu
atšķirot no pārējiem atkritumiem, no jūlija viņiem plānojam piedāvāt speciālus konteinerus tieši stikla iepakojumam.
Tas ļautu samazināt ikmēneša
mājsaimniecības izdevumus,
samazinot radīto nešķiroto
atkritumu daudzumu, jo gan
konteiners stikla iepakojumam, gan tā izvešana būs bez
maksas,» par jauno pakalpojumu stāsta A.Grīnfelds, skaidrojot, ka šobrīd sākti uzrunāt tie
individuālie klienti, no kuru
īpašuma sadzīves atkritumi
tiek izvesti biežāk – vismaz
katru otro nedēļu. «Taču šī
iespēja varētu būt saistoša
arī nelielu kafejnīcu, veikalu
saimniekiem,» tā viņš, klientus, kurus šis pakalpojums
ieinteresējis, aicinot vērsties
uzņēmumā, lai vienotos par
konteinera izsniegšanu un tā
izvešanas regularitāti.
Jāpiebilst, ka stikla iepakojumam paredzēti zili, viegli pārvietojami 140 litru ietilpības
plastmasas konteineri. Šobrīd
plānots, ka to izvešana varētu
tikt organizēta vidēji reizi
ceturksnī, pēc nepieciešamības –
arī biežāk.
A.Grīnfelds akcentē, ka šajos
konteineros drīkstēs mest visu
veidu un krāsu stikla iepakojumu – pudeles un burkas. Tām
jābūt tīrām, taču var būt ar
etiķetēm. Savukārt tajos nedrīkstēs mest spoguļu stiklu,
stikla un keramikas traukus,
automašīnu stiklu un spuldzes.
Jāatgādina, ka logu stiklu bez
maksas var nodot arī šķiroto
atkritumu savākšanas laukumos Ganību ielā 84, P.Lejiņa
ielā 6 vai Salnas ielā 20.

Privātajiem bērnudārziem pašvaldība maksās 159 eiro, sertificētām auklēm – 60 eiro par bērnu
ba» pašvaldības atbalsta apmērs
privātajām pirmsskolas izglītības
Līdz 31. maijam finansiālu atbalstu privātajiem bērnuiestādēm katram bērnam tiek padārziem un auklēm nodrošināja arī valsts, taču no 1.
lielināts par 20 eiro, tādējādi turpjūnija valsts to ir pārtraukusi. Lai arī turpmāk sniegtu
māk ik mēnesi par katru bērnu,
atbalstu tām mūsu pilsētas ģimenēm, kuru bērni nekurš apgūst licencētu pirmsskolas
apmeklē pašvaldības bērnudārzu, maija domes sēdē
izglītības programmu privātajā
deputāti lēma par līdzfinansējuma palielināšanu privābērnudārzā, pašvaldība maksās
tajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī finansiālu
159 eiro.
atbalstu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma
Jelgavas Izglītības pārvaldes
sniedzējiem jeb auklēm. Papildu finansējums parevadītāja Gunta Auza skaidro,
dzēts no 1. jūlija.
ka iepriekš pašvaldības atbalsts
bija 139 eiro, savukārt 46 eiro,
Ar maija domes sēdē apstip- «Jelgavas pilsētas pašvaldības lai pašvaldības efektīvāk varētu
rinātajiem grozījumiem pašval- pirmsskolas izglītības nodrošinā- nodrošināt pirmsskolas izglītības
dības saistošajos noteikumos šanas funkcijas īstenošanas kārtī- pieejamību, papildus maksāja
 Sintija Čepanone

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

valsts. Turpmāk valsts atbalsts
šim mērķim nav paredzēts, taču,
lai nepieļautu strauju vecāku
līdzfinansējuma pieaugumu, pašvaldība radusi iespēju palielināt
atbalsta apmēru. Papildu atbalsts
tiks nodrošināts no 1. jūlija.
Jāpiebilst, ka šobrīd pirmsskolas izglītības programmu privātajos bērnudārzos mūsu pilsētā
apgūst 773 bērni.
«Pašlaik pilsētā turpinās vietu
piešķiršanas process pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs –
jaunajā mācību gadā pašvaldības
bērnudārzos no jauna tiks uzņem-

63048800

ti 433 bērni. Maija sākumā visu
šo bērnu vecākiem tika izsūtītas
vēstules par vietas piešķiršanu,
taču par 101 bērnu saņemts atteikums, un tas nozīmē, ka šobrīd
brīvās vietas tiek piedāvātas bērniem, kas ir nākamie pašvaldības
vienotajā pirmsskolu rindā,» tā
G.Auza.
Savukārt saskaņā ar Izglītības
pārvaldes datiem uz 5. maiju
pilsētā ir 131 bērns, kuru pieskata privātie bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēji jeb aukles,
kas savu darbību reģistrējušas
Bērnu uzraudzības pakalpojuma

sniedzēju reģistrā un līdz 31. maijam no valsts budžeta līdzekļiem
saņēma atlīdzību 142 eiro mēnesī
par katru bērnu. «Izvērtējot iespējas, kā arī turpmāk mūsu pilsētā
nodrošināt atbalstu ģimenēm ar
bērniem, kuras izmanto šo pakalpojumu, domes sēdē pieņemts
lēmums par pašvaldības atbalstu
privātajam bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam, paredzot finansējumu 60 eiro mēnesī
par vienu bērnu no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai,» skaidro G.Auza.
Turpinājums 4.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pilsētas svētku gājiens šogad –
garāks nekā 4 kilometri

Foto: Raitis Supe

Pilsētas svētki
sociālajos tīklos
Ar aizvadīto svētku spilgtākajiem
mirkļiem jelgavnieki un pilsētas viesi
dalījās arī sociālajos tīklos.
Līga @psihopate  
Wow @Makonstumeji!! paldies @JelgavaLV par balli
InstaJelgava @iJelgava
milanija_69 - Jelgavas svētki
bija ļoti aizraujoši!!!:))) Paldies Mam
un Tēt par priecīgo dieniņu
Diāna @dianka57  
Nu ko.. Mums ar @LauraBilinska3 sanāca arī šie Jelgavas
svētki neaizmirstami

Sestdien lielākā rosība bija Hercoga Jēkaba laukumā, kur notika
tradicionālais Amatu dienas gadatirgus un koncertprogramma.
Tirdziņā piedalījās vairāk nekā 200 tirgotāju. Laukumā katrs varēja
izkalt arī savu Jelgavas svētku piemiņas monētu.

soundboss @soundbossLV
Prieks par Jelgavas pilsētas
svētkiem pašiem prieks un bērni
staro
InstaJelgava @iJelgava  
kuka_lv - Jelgavas pilsētas
svētki godam atklāti! :) #Vz #Jelgava
Сеня @funk_my_life_up
Arī mazais Džerijs šodien
piedalījās Jelgavas pilsētas svētku
gājienā
InstaJelgava @iJelgava
m_andersone - Pirmais svētku
gajiens pievarēts. Tagad var ķerties
klāt Jelgavas pilsētas svētku baudīšanai #jelgava…
Ivars Sudmalis @IvarsSudmalis
Forši bija nospēlēt @JelgavaLV pilsētas svētkos, īpaši, ja pa
pusei esmu arī no Jelgavas.

Pilsētas svētku gājiens noslēdzās
Hercoga Jēkaba laukumā, kur
svētkus ar lustīgām dziesmām
atklāja dziedošais aktieris Andris
Bērziņš. Koncertā uzstājās arī
«Laimas muzykanti», «6. jūdze»,
«Mākoņstūmēji», bet vakaru
noslēdza dejas, lai no jauna atsāktos sestdienas vakarā.

Ļaujot katram skatītājam sajusties kā nozīmīgam mozaīkas
gabaliņam, kas, cits pie cita kopā likts, veido Jelgavu, kultūras
namā Pilsētas svētku noslēgumā izskanēja koncertuzvedums
«Pa gabaliņam Jelgavu lieku», kas izpelnījās ļoti lielas skatītāju simpātijas. Skatītāji ne vien dungoja un dziedāja līdzi
Deju centra «Cukurfabrika» teritorijā piektdienas vakarā zināmajiem dziesmu meldiņiem, bet arī koncertuzveduma
varēja baudīt laikmetīgās dejas izrādi «Ārā» grupas «Dzelzs izskaņā cēlās kājās un ar ziediem un aplausiem ilgi godināja
vilks» mūziķu pavadījumā.
māksliniekus.
Pilsētas svētku priekšvakarā pasniegti Jelgavas augstākie apbalvojumi. Svinīgā
pieņemšanā kultūras namā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš «Goda
zīmi» pasniedza slimnīcas «Ģintermuiža» ārstei psihiatrei Skaidrītei Kristiņai
(ceturtā no kreisās) par augstu profesionālo meistarību un godprātīgu darbu
Jelgavas iedzīvotāju veselības aprūpē. Savukārt «Goda raksts» tika pasniegts
četrām personām – māksliniekam dizaineram Uldim Zuteram par ieguldījumu
Jelgavas kultūrvēsturiskās ainavas iemūžināšanā un pilsētas vēsturiskā mantojuma popularizēšanā (no kreisās), majoram militārajam pensionāram Jurim Leitim
par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju drošības nodrošināšanā, valsts SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» Ambulatorā
dienesta vadītājam Igoram Vasinam par nesavtīgu darbu veselības aprūpes
nodrošināšanā Jelgavas pilsētā un dzejniekam, publicistam un īsprozas autoram
Aivaram Eipuram par nopelniem un ieguldījumu kultūrā, izglītībā un sabiedriskajā
darbībā Jelgavā. «Jelgavas lielākā vērtība ir cilvēki, kuri šeit dzīvo, izglītojas un
strādā savai personiskajai un pilsētas izaugsmei, tādēļ saku paldies ikvienam par
ieguldīto pilsētas izaugsmē,» svinīgajā uzrunā uzsvēra Jelgavas mērs.

Pilsētas svētki ir laiks, kad īpašā pasākumā tiek teikts paldies arī
mūsu pilsētas stiprajām ģimenēm, un 26. maijā tika godināti 18
pilsētas «zelta pāri» – ģimenes, kuras šogad atzīmē savas laulības
50. gadskārtu. «Jūs esat izturējuši pārbaudījumu 50 gadu garumā – tas prasījis spēku, izturību, pacietību, taču cauri gadiem esat
spējuši nepazaudēt savu attiecību īsto dzirksti. Esmu pateicīgs par
ieguldījumu savas ģimenes, pilsētas un valsts pamatos. Cilvēki un
stipras ģimenes ir lielākā pilsētas vērtība,» «zelta pārus» uzrunāja
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Gaļinai un Vitālijam
Šalajeviem Zelta kāzas vēl tikai priekšā – viņi gredzenus pirms 50
gadiem mija 29. oktobrī. «Katru gadu lasījām uzaicinājumu pieteikties «zelta pārus» un bijām tik laimīgi, ka šis nu beidzot ir mūsu
gads,» saka Gaļina un Vitālijs, kurus, kā atzīst kungs, tik ilgi kopā
noturējusi mīlestība. Savukārt kundze papildina, ka pa šiem gadiem
klāt vēl nācis ļoti liels mīļums vienam pret otru, un smaidot noteic:
«Ja kāda man viņu gribētu atvilt, nelaistu prom.»

Pasta salā sestdien varēja baudīt džeza mūziku – «Šiauliai Big band»
(Lietuva), «Mirage Jazz Orchestra», Jelgavas Bigbendu, Jelgavas
Bigbenda COMBO un solistus Daumantu Kalniņu un Līvu Dumpi.
Ļaudis džeza atmosfēru baudīja ne tikai sēžot skatītāju rindās, bet
arī braucot ar katamarāniem un kuģīšiem pa upi, kā arī vienkārši
pastaigājoties pa Pasta salu un baudot vasarīgos laikapstākļus.
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Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš jau tradicionāli svētkos pasniedza Pateicības rakstus
skolēniem par augstiem rezultātiem mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos un
dažādos konkursos. Šoreiz godināti 148 skolēni, kurus Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza svinīgajā pasākumā lepni sauca par pilsētas «olimpiešiem», un šoreiz, viņasprāt,
«olimpisko» komandu raksturojot mērķtiecība, sadarbība un komandas gars, jo skolēni ir uzrādījuši izcilus rezultātus ne tikai individuāli, bet arī strādājot komandā. Svinīgajā pasākumā
Atzinības rakstu par savu audzēkņu sasniegumiem un paveikto saņēma arī 86 pedagogi.
Skaļus aplausus un lielas
ovācijas izpelnījās «Stuntfighters» kaskadieri, kas Pilsētas
svētkos sniedza elpu aizraujošu
šovu un adrenalīna devu šova
vērotājiem. Ar jaudīgiem
motocikliem dažādus trikus
demonstrēja jelgavnieks Lauris
Kleibahs, viens no labākajiem Baltkrievijas Streetbike
Freestyle braucējiem Nikita
Podolskijs, kā arī Jānis Rozītis ar
savu pašbūvēto 200 zirgspēku
kvadraciklu. Turklāt šovā
skatītājiem bija iespēja redzēt
un apbrīnot ne tikai trikus, kas
izpildāmi individuāli – Jānis
Rozītis kopā ar savu sievu
demonstrēja arī trikus, kas veicami uz viena spēkrata divatā.

Ņemot vērā Jelgavas 750. gadu jubilejas svinību pieredzi,
jau otro gadu pilsētas svētkos seniori tika aicināti lustēties
īpaši viņiem organizētā zaļumballē pils saliņā. Tajā uzstājās
Ira Krauja-Dūduma ar grupu.
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Svētdienas pēcpusdienā
koncertā «Tauriņu balsis Jelgavā» Pasta salu pieskandināja ap 200 Jelgavas bērnu
un jauniešu. Priekšnesumus
sniedza Jelgavas skolu kori,
ansambļi, popgrupas, 4.
vidusskolas pūtēju orķestris, bērnu un jauniešu deju
kolektīvs «Vēja zirdziņš» un
deju studija «Benefice».

Pilsētas svētkus svinējām arī ar sportiskām aktivitātēm Pasta salā, kur svētdien norisinājās
Ģimenes diena. Dažādās aktivitātēs tika aicināti iesaistīties gan lieli, gan mazi. Ģimenes
dienas izskaņā 100 sportiskākie un aktīvākie pasākuma dalībnieki devās izbraucienā pa
upi ar kuģīti.

Motociklu entuziasti svētdien Pasta
salā varēja apskatīt senos spēkratus, piemēram, «Rīga 7» (1967. g.),
«BMW R35» (1950. g.), «Jawa 634»
(1979. g.) un citus, kā arī «SMZ» automobili (1965. g.). Šķiet, visvairāk
tie iepriecināja tos, kuri, apskatot
tehniku, varēja gremdēties atmiņās
par jaunībā piedzīvotajiem izbraucieniem ar tādu pašu vai līdzīgu
dzelzs rumaku.

«Jelgavas ūdens» jau no pirmās svētku dienas svinētājiem
piedāvāja atveldzēties ar glāzi ūdens.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Privātajiem bērnudārziem
pašvaldība maksās 159 eiro,
sertificētām auklēm –
60 eiro par bērnu
No 1.lpp.

G.Auza gan uzsver, ka atbalsts no 1. jūlija tiks sniegts
atbilstoši apstiprinātajam nolikumam par pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtību.
Nolikums pieejams Jelgavas
Izglītības pārvaldes mājaslapā
www.jip.jelgava.lv, un ikviens
interesents, īpaši bērnu vecāki
un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji jeb aukles,
aicināti ar to iepazīties.
Vecākiem jāņem vērā, ka uz
šo pašvaldības atbalstu var
pretendēt, ja bērns un vismaz
viens no vecākiem ir deklarēts
Jelgavā, ja bērns ir sasniedzis
pusotra gada vecumu, ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē
un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā bērnudārzā, kā arī ja ir noslēgts
līgums par bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanu
starp bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un vecāku.
Būtiski, ka finansējums paredzēts tikai tā sauktajā aukļu
reģistrā reģistrētiem bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, kas bērna pieskatīšanu nodrošina ne mazāk kā 40
stundas nedēļā.
Lai saņemtu pašvaldības
atbalstu, bērna vecākiem jāvēršas Jelgavas Izglītības pārvaldē
Svētes ielā 22. «Ja izpildīti
visi nosacījumi un iesniegti
nepieciešamie dokumenti,
tiek noslēgts līgums starp
Izglītības pārvaldi, aukli un
vecāku par pašvaldības atbalstu. Savukārt pēc tam katru
mēnesi bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējs Izglītības pārvaldē iesniedz pieprasījumu pašvaldības atbalsta
saņemšanai,» kārtību skaidro
G.Auza, piebilstot – ja bērnam
tiks piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības

iestādē vai arī mainoties citiem
apstākļiem, atbalsta sniegšana
tiks pārtraukta.
Jāuzsver, ka saistošie noteikumi «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība»» un nolikums
«Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējam», kas stāsies spēkā
1. jūlijā, ir publiski pieejami un
publicēti pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv.
Līdz ar izmaiņām pirmsskolas izglītības atbalstam arī
vecākiem, kuru bērni apmeklē
kādu no septiņiem privātajiem
bērnudārziem Jelgavā, jārēķinās ar līdzmaksājuma pieaugumu, norāda iestādēs. «Saules
bērnu dārzā», lai segtu starpību, par jūniju vecākiem papildus būs jāmaksā 46 eiro, savukārt no jūlija, kad būs pieejams
pašvaldības papildu atbalsts,
mēneša maksājums būs par 26
eiro augstāks; «Pīlādzītī» un
«Punktiņā» vecāku līdzmaksājums par 26 eiro lielāks ir,
sākot no 1. jūnija; «Zvaigznītē»
no 1. jūnija tas palielināts līdz
30 eiro līdzšinējo 7,11 eiro
vietā; «Pūčukā» no 1. jūnija
vecākiem jāmaksā 40 eiro līdzšinējo 7,20 eiro vietā; «Rūķu
mājā» vecāku līdzmaksājums
no 1. jūnija paaugstināts par
25 eiro, savukārt bērnudārzā
«Varavīksne» tiem vecākiem,
kam jau ir noslēgts līgums,
līdzmaksājuma palielinājums
netiek plānots, taču atkarībā
no situācijas varētu tikt pārskatīts jautājums par līdzmaksājuma apmēru, slēdzot jaunu
līgumu, tas ir, tiem vecākiem,
kuru bērns tikai sāks apmeklēt
šo bērnudārzu.

Dobeles šosejā izraktās
28 Holandes liepas «ārstēs»
  Ilze Knusle-Jankevica

Veicot pilsētas koku
stādījumu apsekošanu, Dobeles šosejā
konstatēti vairāki
slimi koki. Pagājušajā nedēļā tie tika izrakti, lai atveseļotu.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis
Pēteris Vēveris stāsta, ka
Dobeles šosejas posmā no
5. līnijas līdz 6. līnijai konstatētas 28 Holandes liepas,
kam ir traucēta veģetatīvā
attīstība – pēc ziemas tās
nav pilnvērtīgi sazaļojušas.
Lai kokus atveseļotu, lie-

pas izraktas un iestādītas
uzglabāšanas laukumā, kur
līdz nākamā gada pavasarim
tiks pastiprināti laistītas un
mēslotas ar kompleksajiem
minerālmēsliem.
Mežzinis norāda, ka tiks
izanalizēts, kāpēc Holandes
liepām ir traucēta veģetatīvā attīstība. Iespējams, pēc
atveseļošanas tās būs jāstāda
citā vietā. Šis lēmums tiks
pieņemts līdz nākamā gada
pavasarim.
Dobeles šoseja ir vienīgā
vieta pilsētā, kur šogad masveidā konstatēti bojāti koki.
Atsevišķi koki nav pārziemojuši vēl dažās vietās, un arī
tie tiks atjaunoti.
Foto: Raitis Supe
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Zvejnieku ielā
sakārtota ietve

Jau šobrīd apkārtējo māju iedzīvotāji var novērtēt sakārtoto ietvi Zvejnieku ielā – reaģējot uz
iedzīvotāju sūdzībām un izvērtējot kritisko gājēju ietves seguma stāvokli, pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» maija beigās īstenojusi tās atjaunošanu. Jauns asfalta segums uzklāts
ietvei Zvejnieku ielas posmā no ēkas Nr.18 līdz Lapskalna ielai, un, kā norāda «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders, ietve šajā posmā sakārtota 250
metru garumā, tostarp labiekārtojot zaļo zonu. Kopējās šo darbu izmaksas ir 15 000 eiro.
«Gājēju ietvju sakārtošana pilsētā turpināsies – jau tuvākajā laikā plānots sākt ietves Svētes
ielas posmā no veikala «Elvi» līdz Pasta ielai pārbūvi,» piebilst I.Auders. Foto: Raitis Supe

Aicina pieteikties
bezmaksas nometnei
 Egija Grošteine

Biedrība «Jelgavas
nacionālo kultūras
biedrību asociācija»,
realizējot projektu
«Multikulturālā nedēļa Jelgavā», no 13.
līdz 19. jūnijam organizēs izglītojoši attīstošu bērnu nometni
un aicina tai pieteikt
dalību – dalība tajā
būs bez maksas.
Nometne paredzēta Jelgavā
dzīvojošiem bērniem vecumā
no 6 līdz 12 gadiem. Tajā
bērni tiks nodarbināti sporta,
izglītojošās un radošās aktivitātēs, kuru laikā iepazīs latviešu, baltkrievu, ebreju, poļu,
krievu, ukraiņu, čigānu un
lietuviešu kultūru. Nometnes
aktivitātes paredzētas katru
dienu no pulksten 10 līdz 18,
un tās tiks vadītas bilingvāli.
Darba valodas būs latviešu un
krievu, informē Sabiedrības

integrācijas pārvalde.
Pārsvarā nometnes aktivitātes norisināsies Sabiedrības
integrācijas pārvaldes telpās
Sarmas ielā 4 un Jelgavas 2. pamatskolas stadionā Sarmas ielā
2, un bērniem dalība nometnē
ir bez maksas – visus izdevumus, kas saistīti ar aktivitātēm,
nodarbībām nepieciešamajiem
materiāliem un ēdināšanu, segs
nometnes organizatori.
Pieteikšanās nometnei un
papildinformācija – pa tālruni
27839914, 63005467 vai klātienē Sabiedrības integrācijas
pārvaldē. Reģistrējot bērnu nometnei, vecāki/aizbildņi apņemas nodrošināt bērna dalību
nometnē visas septiņas dienas
no pulksten 10 līdz 18.
Projekta mērķis ir veicināt
sapratni un sadarbību starp
dažādu tautību pārstāvjiem,
veidot labvēlīgus kultūras un
informācijas nosacījumus, kā
arī veicināt mazākumtautību
biedrību attīstību un kultūras
mantojuma saglabāšanu.

«Vārds uzņēmējiem»
Jelgavā darbu sāk jauns autocentrs –
«CR Dizelpoint»

Piedāvājam visu veidu «Common Rail»
sprauslu un sūkņu pārbaudi un remontu,
auto datordiagnostiku, kļūdu noņemšanu, 3D
riteņu ģeometriju, riteņu balansēšanu un riepu
montāžu, visu veidu remontus. Jūs sagaidīs
kompetenti un atsaucīgi mūsu meistari.
Mēs atrodamies Aspazijas ielā 31, Jelgavā.
Tālrunis 20127577, 20127566.
Esat laipni lūgti darba dienās no pulksten 9
līdz 19, sestdienās – no pulksten 9 līdz 17.
Jelgavas novada pašvaldība
(reģ.Nr.90009250582)
izsludina konkursu uz

DARBA AIZSARDZĪBAS,
UGUNSDROŠĪBAS
UN CIVILĀS
AIZSARDZĪBAS NODAĻAS
VADĪTĀJA AMATU.
Informāciju par pretendentiem
izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem
var iegūt Jelgavas novada
pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv un
Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā 208. kabinetā,
Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām – 63012256.
Pieteikšanās termiņš –
2016. gada 9. jūnijs.

Jelgavas skolās sākas izlaidumu laiks
Ar pirmajiem svinīgajiem pasākumiem maija beigās Jelgavas izglītības iestādēs sācies izlaidumu laiks. Šajā
mācību gadā mūsu pilsētā 9. klasi absolvē 571 skolēns, bet vidusskolu – 378. Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības jautājumos Lilija Stepanova informē, ka absolventi pamatizglītības sertifikātus
saņems 10. jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti tiks izsniegti 30. jūnijā.

Izlaidumu grafiks Jelgavas skolās
Izglītības iestāde
Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavas 2. internātpamatskola
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Mūzikas vidusskola
Jelgavas tehnikums

IZLAIDUMS 9. KLASEI
datums pulkstenis
09.06. 16.00
15.06. 12.00
10.06. 14.00
12.06. 12.00
10.06. 13.00, 15.00
09.06. 17.00
11.06.
10.06.
10.06.
10.06.

12.00, 14.30, 17.00
12.00, 14.00
16.00
15.00, 18.00

IZLAIDUMS 12. KLASEI
datums pulkstenis

18.06.
11.06.
10.06.
22.06.
09.06.
10.06.
30.06.
30.06.
10.06.
22.06.

14.00
14.00
17.00
12.00, 15.00
18.00 (kultūras namā)
17.00
17.00
18.00
17.00
12.00, 15.00

Īsi
 Ceturtdien, 2. jūnijā, pulksten 10
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) visā Latvijā uz trim
minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas darbību, kā arī lai
konstatētu bojājumus vai traucējumus
trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas
signāla dzirdamību. VUGD atgādina,
ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata
uztraukties un nekāda turpmākā rīcība
nav nepieciešama. Jelgavā ir četras
sirēnas: Akadēmijas ielā 19 uz LLU
Vides un būvzinātņu fakultātes jumta,
pie slimnīcas «Ģintermuiža» administratīvā korpusa, Loka maģistrālē 19 uz
deviņstāvu dzīvojamās ēkas jumta un
Aviācijas ielā 18 uz RAF teritorijā esošā
administratīvā korpusa jumta. Saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem
trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas
reizes gadā.
 Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas
darbinieki aizturējuši trīs personu
grupu, kas laika posmā no 11. marta
līdz 7. maijam Jelgavā dažādās ielu
tirdzniecības vietās norēķinājās ar
viltotām 10 eiro banknotēm. Divas
no aizturētajām personām ir agrāk vairākas reizes tiesātas par citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Par noziedzīgām
darbībām sakarā ar 10 eiro banknošu
izgatavošanu un izplatīšanu tika uzsākti
četri kriminālprocesi un veiktas izmeklēšanas darbības. Veicot operatīvos
meklēšanas pasākumus, drīz vien tika
aizturēta trīs personu grupa, kas nodarbojās ar viltotu banknošu izgatavošanu
un izplatīšanu. Izmeklēšanas laikā viena
no personām izdeva kopēšanas iekārtu
un speciālas papīra lapas, uz kurām tika
kopētas naudaszīmes. Papildus tam pie
citas personas tika izņemtas 48 viltotas
10 eiro banknotes un 22 viltotas 5 eiro
banknotes. Policijas darbinieki pavisam
izņēma viltotas banknotes 590 eiro vērtībā, kuras bija paredzētas izplatīšanai
ielu tirdzniecības vietās. Divām no aizturētajām personām piemērots drošības
līdzeklis – apcietinājums, bet vienai – ar
brīvības atņemšanu nesaistīts drošības
līdzeklis. Izmeklēšanas laikā tiks pārbaudīta aizdomās turēto personu saistība
ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Ilze Knusle-Jankevica

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

vajadzīgas/-i šķirotājas/-i

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā
Olainē, Rūpnīcu ielā 4.
Darba pienākumi: atkritumu
šķirošana (plēve, plastmasas
izstrādājumi un polipropilēna maisi).
Darbs maiņās – dienas un nakts
maiņas. Visiem interesentiem
lūgums sūtīt CV uz e-pasta adresi
viktorija.jurkevica@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni 67069812.
Profesionālās
tālākizglītības
un profesionālās
pilnveides izglītības
iestāde «Floristikas skola –
meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma jūnijā:
cepures, vainagi, pušķi un
vītnes Līgo svētkiem.
Dienas grupai nodarbības –
6., 7., 8. vai 13., 14., 15. jūnijā,
vakara grupai – otrdienu
un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.
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Futbolistiem
uzvara Virslīgā

28. maijā Zemgales Olimpiskajā
centrā uzvaru «SynotTip» Latvijas
futbola Virslīgas 9. kārtas spēlē guva
Dmitrija Kalašņikova, Dāvja Caunes
un Andreja Piedela trenētie FK «Jelgava» futbolisti, kas otrajā puslaikā
guva divus vārtus un ar rezultātu 2:1
pieveica vienību FC «Riga» . Vārtus
mūsējo labā guva Daniils Turkovs
un Andrejs Kovaļovs. Pēc izcīnītās
uzvaras jelgavnieki Virslīgas turnīra
tabulā ar deviņās spēlēs gūtiem 10
punktiem astoņu komandu konkurencē ierindojas 6. vietā. Nākamā
spēle – 11. jūnijā izbraukumā pret FK
«Liepāja» futbolistiem, mača sākums
pulksten 19.

Krīgers pasaules
čempionātā
izcīna 14. vietu
 Ģirts Pommers

Kolumbijas pilsētā Medeljinā
aizvadītajā nedēļas nogalē noslēdzās pasaules čempionāts
BMX riteņbraukšanā, kurā
veiksmīgi startēja jelgavnieks
Kristens Krīgers – individuālajā
braucienā izcīnīta 14. vieta.
Jāuzsver, ka šis bija Kristena
pirmais pasaules čempionāts
pieaugušo konkurencē.
28. maijā sacensības notika individuālajos braucienos – sportisti trasē devās
vienatnē, lai uzrādītu pēc iespējas ātrāku
apļa laiku. Kvalifikācijas kārtu veiksmīgi
pārvarēja divi latvieši – divkārtējais
olimpiskais čempions Māris Štrombergs
un jelgavnieks K.Krīgers. Jāpiebilst, ka
sacensības ievērojami aizkavējās, jo Medeljinā periodiski bija stipras lietus gāzes.
Finālā sacentās 16 ātrākie sportisti un
bronzas medaļu izcīnīja M.Štrombergs,
bet K.Krīgers uzrādīja 14. ātrāko apļa
laiku.
Dienu vēlāk notika pamatsacensības
elites grupā. Latviju tajās pārstāvēja
M.Štrombergs, Edžus Treimanis, Rihards
Veide un K.Krīgers. Labāko rezultātu sasniedza E.Treimanis, kurš izcīnīja 5. vietu,
bet jelgavnieks
savā astotdaļfināla braucienā finišēja 6. vietā un
finālsacensībām
nekvalificējās.
Foto: no K.
Krīgera
personīgā arhīva
Starptautisks eksporta uzņēmums
SIA «TFConstruction» (reģ.Nr.43603074488) ar mērķi
palielināt ražošanas jaudas šī gada jūnijā atver jaunu koka
paneļu māju ražotni Jelgavā, tāpēc aicinām darbā

IEKĀRTU OPERATORUS(-ES)
(iekārta – garinātājzāģis)

un MAIŅAS MEISTARUS(-ES).
Mēs sagaidām no tevis:
• amatam atbilstošu darba pieredzi;
• vismaz vidējo profesionālo izglītību un prasmi lasīt rasējumus;
• augstu atbildības izjūtu, precizitāti un vēlmi apgūt
jaunas prasmes;
• iemaņas darbā ar datoru.
Augstu novērtēsim, ja tev būs:
• frontālā iekrāvēja vadītāja apliecība;
• stropētāja apliecība;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Tu iegūsi:
• labu atalgojumu un motivējošu bonusu sistēmu;
• sociālās garantijas un darbam nepieciešamās apmācības;
• pozitīvu darba vidi un lieliskus kolēģus.
Sūti savu CV pa e-pastu timber.frame.panel@gmail.
com līdz 10. jūnijam, un mēs ar tevi sazināsimies!

Piedāvā darbu
SIA «Girteks Logistika» (reģ
Nr.40103168500) piedāvā darbu krāvējam iepakošanas operatoram. CV sūtīt pa
e-pastu Jelena.Vasileva@girteks.eu.
Privātā PII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511)
aicina kolektīvam pievienoties jauku, aktīvu
un radošu pirmsskolas izglītības skolotāju.
Zvanīt vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.

Aizvadīts strītbola 1. posms

Pasta salā aizvadīts
pirmais 3x3 pilsētas
basketbola čempionāta posms, kurā piedalījās 17 komandas.
Vīriešu grupā uzvarēja
«Pilsētas svētku komanda» (Uvis Strogonovs, Rolands un Roberts Opaļevi,
Kristaps Pļavnieks). Puišu grupā uzvarēja
«Spridzekļi»: Kristers Vējš, Toms Samuļonis un Ginters Jermulovičs. Meiteņu
grupā startēja trīs vienības un uzvarēja
«Pīrāgi» – Ance Emīlija Krūmiņa, Loreta
Beitāne un Enija Ķīvīte. Sieviešu grupā
divu komandu konkurencē triumfēja
«Ikšķile»: Laura Puriņa, Kristiāna Štauere,
Alise Karlsone un Rūta Veidere.
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SPORTS
Jelgavas basketbolisti
cīnīsies par olimpiādi

Jelgavas vīriešu basketbola komanda
Latvijas olimpiādes kvalifikācijas 1. kārtas turnīrā ielozēta E apakšgrupā kopā
ar Saldus novada un Jaunpils novada
komandām. Trenera Mārtiņa Gulbja
vadītā vienība pirmo spēli aizvadīs 6.
jūnijā izbraukumā pret Jaunpils novada
basketbolistiem, bet dienu vēlāk Jelgavas
Sporta hallē tiksies ar Saldus novada
komandu, mača sākums pulksten 19.30.
Kvalifikācijas turnīra 2. kārtā iekļūs tikai
apakšgrupas uzvarētāji. Lai tiktu uz Latvijas olimpiādi, kas no 1. līdz 3. jūlijam
norisināsies Valmierā, jelgavniekiem būs
jāpārvar arī kvalifikācijas 2. kārta, kurā
basketbolistiem būs jāuzvar F, G un H
apakšgrupu spēcīgākās komandas.

Izcīnītas trenera U.Samsona
piemiņas balvas vieglatlētikā

26. un 27. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Sporta nama peldbaseinā
notika Jelgavas atklātais čempionāts peldēšanā un Latvijas
Republikas kausa izcīņas 6.
posms un ceļojošā kausa
izcīņa tauriņstilā. Mačos 11
peldēšanas distancēs piedalījās vairāk nekā 160 sportistu,
tika pārstāvētas arī Rīgas un
Daugavpils peldēšanas skolas.
«Šīs sacensības pierādīja, ka
mums aug ļoti talantīga jaunā
paaudze, jo tika laboti septiņi
Jelgavas rekordi, daži no tiem
bija jau vairāk nekā 30 gadus
veci,» stāsta Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
direktore Zelma Ozoliņa.
Sacensībās piedalījās JSPS, «Rīdzenes», Latgales Peldēšanas centra un
Ķīpsalas peldbaseina peldētāji, kuri
sacentās ne tikai par Jelgavas atklātā
čempionāta medaļām, bet arī par ceļojošo
kausu tauriņstilā, kuru šogad 100 metru
distancē ieguva jelgavnieks Jevgeņijs
Boicovs.
Šogad īpaši uzteicami startēja jaunie
peldētāji, kuriem izdevās labot septiņus
Jelgavas rekordus. Peldētāju trenere
Inga Arnīte atzīmē sportistu vecāku
lomu panākumos: «Lielu atbalstu sniedz
jauno peldētāju vecāki, kuri ikdienā vadā
savus bērnus uz peldbaseinu – vairāki no
šiem rekordistiem nedzīvo Jelgavā, tādēļ
darba apjoms, ko paveic vecāki, ir tiešām
milzīgs. Liels prieks, ka šajās sacensībās
tika gūti šādi panākumi, kas norāda: mēs

Pērk
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000

Foto: Raitis Supe

visi kopā ejam pareizā virzienā.»
Trīs Jelgavas rekordus 9 – 10 gadus
veco peldētāju grupā laboja Ričards Butāns – 200 metru kompleksa peldējumā
(3:00,26 minūtes), 100 metru brasa peldējumā (1:10,47 minūtes) un 50 metros
tauriņstilā (36,74 sekundes).
I.Arnīte īpaši uzteic Germana Golcvarta divus labotos rekordus 11 – 12
gadus veco peldētāju grupā. «Jau nesen
starptautiskās sacensībās Lietuvā, kurās
peldētājs izcīnīja 3. vietu, Germans pierādīja, ka var ļoti ātri peldēt, tādēļ viņa
sasniegums ir loģisks.» Sportists laboja
pilsētas rekordu 200 metru brasa peldējumā (2:43,86 minūtes) un 100 metru
kompleksa peldējumā (1:11,65 minūtes).
Tāpat Jelgavas rekordu 9 – 10 gadus
veco peldētāju grupā 200 metru brasa
peldējumā laboja Matīss Kaktiņš (3:21,34
minūtes), bet Andris Skuja 15 – 16 gadus
veco peldētāju grupā laboja 50 metru
tauriņstila ātrāko peldējumu (2:12,79
minūtes).

Latvijas
Republikas
kausa 6. posmā ceļojošo
kausu tauriņstilā izcīnīja
Jevgeņijs
Boicovs, kurš
100 metru
distanci
veica 57,29
sekundēs,
kas atbilst
starptautiskā meistara
normatīvam.
«Kopumā ar sacensībām esam ļoti
apmierināti – sportiskie rezultāti tiešām
ir augsti, lielākā daļa jelgavnieku šajās
sacensībās uzstādīja savus personiskos
rekordus. Tāpat bija vairāki peldētāji,
kuriem pietrūka ļoti maz, lai labotu
Jelgavas rekordu. Šis laiks sportistiem
nav viegls, jo daudziem ir jākoncentrējas
mācībām, eksāmeniem un izlaidumiem.
Prieks, ka uzcītīgākie apmeklē treniņus,
kas ļauj sasniegt šādus rezultātus,»
gandarījumu pauž I.Arnīte.
Kā informē JSPS direktore Z.Ozoliņa,
jau tuvākajā laikā vairāk nekā 100 sportistiem būs trīs nedēļas ilga treniņnometne, kuras laikā treniņi notiks divas reizes
dienā. Galvenie sezonas mači vecākajiem
peldētājiem vēl priekšā – Latvijas čempionāts, kas 27. – 29. jūnijā notiks Ķīpsalas
peldbaseinā, kā arī Latvijas olimpiāde,
kurā startēs 14 JSPS peldētāji. Jaunāko
grupu peldētājiem pēc intensīvajiem
treniņiem nometnē būs dota atpūta līdz
augusta vidum.

«Ormaņi» Tīreļos piedāvā izjādes ar zirgiem un ponijiem. T.28677844

Līdzjūtības

SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Juristu birojs OFERENTS – komersantu,
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls
uz EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo īpašumu; palīdzība tiesvedībā. Pasta 45 – 4,
Jelgava. T.63021005, 29274771.

Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pļaujam zāli. Griežam un formējam dzīvžogus. T.28268088.

Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9. T.22182220

Pārdod
Māju Ruļļu ielā.T.29558600.

Celtniecības darbi, demontāždarbi.T.25977734.

Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103.

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905

Malka, bērza šāļi, zāģmateriāli,
briketes.T.26488881.

Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.

Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868.

Kravu pārvadājumi. T.25446667.

Mazdārziņu, nedārgi. T.25570227.

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.

Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granti, smilti, šķembas,
melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Ozola skaidu briketes.T.29907466

Dažādi
Pļauju zāli. T.25994203.
Pļauju zāli. T.29875546.

Aizsaulē aizgājuši
VALDA ŽEIKARE (1952. g.)
LUDMILA RUBĪNA (1958. g.)
RASMA LIEPIŅA (1928. g.).
Izvadīšana 02.06.2016. plkst.12 Bērzu kapsētā
VERA ĻITVINA (1930. g.)
GUNĀRS GROSS (1941. g.).
Izvadīšana 04.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
OLGA VIDŽE (1956. g.). Izvadīšana
07.06. plkst.14 no Rīgas Kremācijas centra-krematorija Lielās zāles.

Lielākais
badmintona
notikums Latvijā –
jau šonedēļ

Zemgales Olimpiskajā centrā norisinājās «Sportland
kausa» 3. posma sacensības un paralēli – arī trenera
U.Samsona piemiņas balvas izcīņa. Sieviešu grupā
 Ģirts Pommers
400 metru distancē otro
vietu izcīnīja Anna ŠevčenŠonedēļ Jelgavas Sporta hallē
ko (59,78 s) (attēlā), kura
pirmo reizi norisināsies starptika apbalvota nominācijā
tautisks badmintona turnīrs
«Par sacensību augstvērtīgāko rezultātu
«Yonex Latvia International
starp jelgavniekiem». Diska mešanā sud2016». Kā informē sacensību
rabs Dacei Šteinertei, kura disku aizmeta
organizatori, dalībai turnīrā
46,29 metrus tālu. Zēnu grupā lodes grūpieteicies rekordliels sportistu
šanā 2. vietu izcīnīja BJSS sportists Andris
skaits – 187 badmintona spēBuske, bet vīriešu konkurencē 2. vietu 400
lētāji no 18 valstīm. Jelgavu
metru distancē izcīnīja Kristers Kalniņš.

Peldētāji labo rekordus
 Ģirts Pommers
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šajās sacensībās pārstāvēs
badmintoniste Terēze Balode.

Kā stāsta Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds, Jelgavā ieradīsies lielas badmintonistu delegācijas no Islandes, Somijas,
Norvēģijas, Francijas, Itālijas, Polijas,
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, kā arī
Lietuvas un Igaunijas. «Dažus sportistus
uz Latvijas turnīru ir deleģējusi arī Beļģija,
Čehija, Anglija, Spānija, Šveice un pat
Pakistāna. No Latvijas turnīrā piedalīsies
28 badmintona spēlētāji.»
Jelgavu šajās nozīmīgajās sacensībās
pārstāvēs T.Balode, kas ikdienā trenējas
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Sporta centrā. Sportiste piedalīsies sieviešu vienspēļu kvalifikācijas sacensībās, bet
dubultspēlēs jau ir iekļauta pamatturnīrā.
Vīriešu vienspēlēm ir pieteikti 92 sportisti, no kuriem 24 spēlēs uzreiz pamatturnīrā, bet 68 cīnīsies kvalifikācijas turnīrā
par atlikušajām astoņām vietām. Sieviešu
vienspēlēm pieteikušās 54 dalībnieces,
no kurām 24 uzreiz spēlēs pamatturnīrā,
bet 30 cīnīsies kvalifikācijas turnīrā par
atlikušajām astoņām vietām.
Vīriešu dubultspēlēm pieteikušies 44
pāri, un 20 spēlēs uzreiz pamatturnīrā,
bet 24 cīnīsies kvalifikācijas turnīrā
par atlikušajām četrām vietām. Jaukto
dubultspēļu turnīrā pieteikušies 36
pāri, un 20 spēlēs uzreiz pamatturnīrā,
bet 16 cīnīsies kvalifikācijas turnīrā par
atlikušajām četrām vietām. Sieviešu
dubultspēlēm pieteikušies 24 pāri, un visi
spēlēs pamatturnīrā.
Badmintona turnīrs Jelgavas Sporta
hallē notiks četras dienas. Ceturtdien, 2.
jūnijā, paredzēta kvalifikācija, 3. jūnijā notiks sešpadsmitdaļfināli un astotdaļfināli,
4. jūnijā no rīta plānoti ceturtdaļfināli,
bet vakarā – pusfināli, savukārt 5. jūnijā
notiks visas piecas finālspēles. Jelgavas
badmintona turnīrā, tāpat kā olimpiskajās
spēlēs, tiks izcīnīti pieci medaļu komplekti – vīriešu un sieviešu vienspēlēs, kā arī
vīriešu, sieviešu un jauktajās dubultspēlēs.

Tik pašsaprotamā mātes klāt esamība kādreiz beidzas, uz brīdi pārtraucot šķietami neapturamo – ikdienas steigu, neatliekamus darbus un
drošības sajūtu, ko tā sniedz. Lai cik dzīves pieredzējuši mēs katrs būtu,
atvadoties uz mūžu, saglabājam ticību, ka mamma turpina būt klāt.
Skumjās esam kopā ar mūsu priekšsēdētāju Andri Rāviņu laikā,
kad mammas dzīves ceļš šaisaulē noslēdzies.
Kolēģi no Jelgavas pilsētas domes, pašvaldības administrācijas,
pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus...
V.Grenkovs

Tu saules ceļš un labā avots biji,
Kam rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek
Mīlestības vilnis balts …
K.Apškrūma

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Andrim Rāviņam, māti mūžībā aizvadot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam
Andrim Rāviņam ar ģimeni,
māti mūžībā pavadot.

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas vārdā –
valdes priekšsēdētājs I.Kanaška
varbūt es nolaidīšos
kādreiz, varbūt mazliet,
var būt, ka zilos viršos
vai ceriņos, kas zied.
I.Ziedonis
Izsakām visdziļāko līdzjūtību SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde» vadītājam
Jurim Vidžim, sievu Olgu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome
un pašvaldības administrācija

Dobeles novada pašvaldība
Mīļotais cilvēks neaiziet,
tikai pārstāj līdzās būt.
Skumju brīdī esam kopā ar
Juri Vidži,
no sievas uz mūžu atvadoties.
«Fortum» kolektīvs
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2237.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ketija Forde. Marta dejo». Vācijas melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 93. un 94.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 96.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2237.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 5.sērija.
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 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Sapnis par pili. Hercogs Imants».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 91. un 92.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 6.sērija.
11.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «Latvijas kausa izcīņa futbolā».* Finālspēle.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 7.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.05 «Pārmantotās tradīcijas. Omāna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 12.sērija.
21.05 «Āfrikas safari». Dokumentāla filma.
22.45 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.25 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 112.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 36.sērija.
23.25 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.05 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 36.sērija.
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 17.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Nakts muzejā 2». ASV komēdija. 2009.g.
11.00 «Gatavo 3».
11.30 «Māmiņu klubs».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 18.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 21. un 22.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». ASV realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
17.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 24.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.05 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.10 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai 2». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 9.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 7. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2238.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Inga Lindstrēma. Gripsholmas noslēpums».
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2013.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 95. un 96.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.

17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2238.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kims Čonins. Pēdējais sarkanais princis».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Veltījums Ukrainai. «Kremerata Baltica» labdarības koncerts».
0.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 65.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 136.sērija.
11.50 «Tā bildināt nedrīkst». ASV ģimenes filma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 113.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Pavasara bērni». Vācijas komiska drāma. 2013.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 16.sērija.
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 65.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 93. un 94.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 7.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 6». Seriāls. 12.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
20.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 10.sērija.
23.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».*
23.30 «Berlīne: Sašķeltās pilsētas hronika». Dok.filma (ar subt.).
0.30 «Bērnības zeme Sibīrija». Dokumentāla filma.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 18.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Viņi mīl sambu». Romantiska komēdija. 2000.g.
11.05 «Bulta 2». Seriāls. 17.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 19.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 23. un 24.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 13. un 14.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 9.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 21.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 4». ASV Seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.15 «Papucīši». Seriāls. 10. un 11.sērija.
1.15 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
2.05 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 13.sērija.
2.30 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 8. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2239.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 99.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Personība. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 97. un 98.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2239.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

TV PROGRAMMA
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 95. un 96.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 8.sērija.
11.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 9.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 13. un 14.sērija.
22.05 «Pārmantotās tradīcijas. Omāna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.05 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».*
23.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.05 «100 g kultūras. Personība».*
0.50 «Sievu spēles». Dokumentāla filma.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 66.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 137.sērija.
11.45 «Pavasara bērni». Vācijas komiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 114.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 2.sērija.
22.10 «Fantoms». ASV fantastikas filma. 2011.g.
0.00 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Nikita 4». Seriāls. 3.sērija.
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 19.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Labais burgers». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
11.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 21.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Seriāls. 20.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 25. un 26.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 3.sērija.
0.35 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 2.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 25. un 26.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 9. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2240.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 100.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 99. un 100.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 99.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2240.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.20 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.20 «Kims Čonins. Pēdējais sarkanais princis». Dok.filma.
1.20 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 97. un 98.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 9.sērija.
11.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 13.sērija.
13.15 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 10.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs
20.05 «Logs uz ķermeni». Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.50 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».*
23.50 TIEŠRAIDE. «UEFA «Euro 2016» oficiālais koncerts.
Deivids Geta». Pārraide no Parīzes.
0.50 «Sporta studija».*
1.35 «Zebra».* (ar subt.).
1.55 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 67.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 138.sērija.
11.45 «Mīlēšu tevi mūžam». Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 115.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 21.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.05 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
1.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 67.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 61. un 62.sērija.
5.50 «Kāsla metode 5». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Flika 2». ASV ģimenes drāma. 2010.g.
11.05 «Kobra 20». Seriāls. 1.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 1.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 27. un 28.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
22.00 «Profesionālis». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.00 «Kinomānija».
0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 27. un 28.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 10. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 101.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 4.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 101. un 102.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 100.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 TV PIRMIZRĀDE. ««Escaping Riga»». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «Aculiecinieks».*
23.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.35 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
1.30 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 4.sērija.
2.20 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 1.sērija.
4.05 «Sporta studija».*
4.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «Bērnības zeme Sibīrija». Dokumentāla filma.
9.30 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 99. un 100.sērija.
10.55 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 10.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Logs uz ķermeni». Dokumentāla filma.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 11.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
19.40 «UEFA «Euro 2016» oficiālais koncerts. Deivids Geta.»
20.45 «UEFA «Euro 2016»». Francija – Rumānija.
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
2.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 11.sērija.
2.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 14.sērija.
3.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.

6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 68.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 139.sērija.
11.45 «Uta Danella. Saldā vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 116.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 6.sērija.
22.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
1.45 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 68.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 63. un 64.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Vēlreiz». ASV komēdija. 2004.g.
11.05 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 10.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 2.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.10 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 29. un 30.sērija.
15.25 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 8.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Tūkstoš vārdu». ASV komēdija. 2012.g.
22.55 «Vienkāršās patiesības». ASV drāma. 2012.g.
0.40 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.35 «Jāvārds kāzu kleitai 2». Realitātes šovs. 18.sērija.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
2.50 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 11. jūnijs
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Karlsons, kas dzīvo uz jumta». Animācijas filma (ar subt.).
11.55 «Kas te? Es te! Pukša dziedāšanas svētki».*
12.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.05 «Latvija izdzied un izdejo Eiropu. Eiropas dienai veltīts
svētku koncerts».*
14.50 «Filma kā dziesma». Dokumentāla filma par «Limuzīns
Jāņu nakts krāsā» tapšanu (ar subt.).
15.55 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
17.00 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Durbe. Raiņa iela.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
22.25 «Mana dziesma».*
23.50 «Afēra». Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
1.35 «Pusnakts Parīzē». Marijas Naumovas koncerts.
3.30 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums
«Viena saule viena zeme»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 11.sērija.
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Province».* (ar subt.).
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.45 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
11.15 «Aculiecinieks».*
11.30 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.20 «UEFA «Euro 2016»».* Francija – Rumānija.
14.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val., ar subt.).
15.15 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Albānija – Šveice.
18.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Velsa – Slovākija.
21.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
21.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Anglija – Krievija.
0.05 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.45 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
2.35 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
4.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 14.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 4.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 TV PIRMIZRĀDE. «Laime mīlestībā». Kanādas komēdija. 2014.g.
11.55 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
14.15 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 12.–14.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 14.sērija. Turpinājums.
18.10 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 8. un 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Mans bērns var!?» TV šovs.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vakari Rodantē». Drāma. 2008.g.
0.15 «Juku jukām». Francijas komēdija. 2010.g.
1.55 «Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni». Krimināltrilleris. 1.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs
3.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 14.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 65.sērija.
5.20 «Tētuka meitiņas 4». Seriāls (ar subt.). 66.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 3.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 5.–7.sērija.
14.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
15.00 «Bibliotekāri». ASV piedzīvojumu seriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Tūkstoš vārdu». ASV komēdija. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.35 «Halks». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
0.25 «Profesionālis». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
2.15 «Bibliotekāri». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 12. jūnijs
LTV1
5.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.00 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Agata Reizina». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.19 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Neaizmirsti mani». Melodrāma.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Ekskursante». Lietuvas drāma. 2013.g.
23.30 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.35 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
1.35 «Afēra». Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
3.15 «Aculiecinieks».*
3.30 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
3.45 «Starptautiskais «Eirovīzijas» dziesmu konkurss 2016».*
2.pusfināls.

LTV7
5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

Līdz 27.06.2016.
Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
• 8 – 14 gadus vecus audzēkņus – septiņgadīgajā
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA;
• 15 – 25 gadus vecus audzēkņus – trīsgadīgajā
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA.
E-pasts www.j-m-s.lv, tālrunis 26674446.

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161)
piedāvā darbu automazgātavā

AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Piedāvājam:
• stabilu un pastāvīgu darbu, ar sociālajām garantijām.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30,
Jelgavā, zvanīt pa tālruni 63011667,
26144877 vai CV sūtīt pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Albānija – Šveice.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Velsa – Slovākija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Anglija – Krievija.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Turcija – Horvātija.
18.05 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
18.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Polija – Ziemeļīrija.
21.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
21.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Vācija – Ukraina.
0.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
0.35 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.00 «Midsomeras slepkavības 15». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
3.35 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 13.sērija.
4.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Nepiegādātās vēstules». Kanādas un ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
12.30 «Mans bērns var!?» TV šovs.
13.25 «Sapnis kā dzīve». Melodrāma (ar subt. latv. val). 2014.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 37. un 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. ««Casa Vita»».
ASV ģimenes filma. 2016.g.
23.50 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
0.40 «Pārsteidzošā Polifaksas kundze». ASV drāma. 1999.g.
2.10 «Uta Danella. Saldā vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
3.35 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.

Valodu centrs «PASSWORD» vasaras sezonā piedāvā
• Angļu valoda 5 – 6 gadus veciem bērniem:
P., O., T. no plkst.10.30 līdz 11.30;
• Angļu valoda 2. – 3. klasēm:
P., O., T. no plkst.11.30 līdz 13;
• Angļu valoda 4. – 5. klasēm:
P., O., T. no plkst.13 līdz 14.30;
• Angļu valoda 6. – 7. klasēm:
P., O., T. no plkst.14 līdz 15.30;
• Spāņu valoda pusaudžiem:
P., O., T. no plkst.12.30 līdz 14.

JAUNUMS!
• 3D zīmēšana, 9 – 11 g.: P., O., T. no plkst.10 līdz 11.30;
• 3D zīmēšana, 12 – 15 g.: P., O., T. no plkst.11.30 līdz 13;
• Angļu sarunvalodas kurss: P., T. no plkst.18 līdz 19.30;
• Angļu sarunvalodas kurss: P., T. no plkst.19.30 līdz 21.
Piedāvājam individuālās un pāru nodarbības
angļu, zviedru un spāņu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e- pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

4.00 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 4». Seriāls (ar subt.). 67. un 68.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 4.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.00 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».

7

9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 8.sērija.
12.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.35 «Halks». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
15.20 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.05 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
22.05 «Tuvāk ienaidniekam». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
23.50 «Pieviltā». ASV trilleris. 2008.g.
1.50 «Vienkāršās patiesības». ASV drāma. 2012.g.
3.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 7. un 8.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
3. jūnijā pulksten 15 – Jelgavas novada senioru koru «Gaisma» un «Kolding
Bykor» (Dānija) sadraudzības koncerts. Ieeja – bez maksas (Amatu vidusskolā
Akadēmijas ielā 25).
3. jūnijā pulksten 21 – zaļumballe ar grupu «Roja». Biļešu cena – € 3 («Diandā»
Atmodas ielā 9).
3. jūnijā pulksten 21 – deju studijas «Benefice» sezonas noslēguma koncerts
«Rituāls». Ieeja – bez maksas (deju centra «Cukurfabrika» teritorijā Cukura ielā 22).
4. jūnijā pulksten 11 – 11. Jelgavas velobrauciens. Reģistrācija – no pulksten
10 (sākums – no Pasta salas).
4. jūnijā pulksten 12 un 16 – bērnu zīmējumu konkurss «Vasaras brīvlaiks».
Dalībnieku vecums – līdz 12 gadiem, zīmējumi – uz A4 formāta lapas. Dalībniekus
gaida jautra programma ar multfilmu varoņiem, spēles, dejas, radošās darbnīcas
un citas aktivitātes. Dalības maksa – € 4. Dalība pasākumā iepriekš jāpiesaka pa
tālruni 26152239 (Leļļu studijā Pētera ielā 11).
5. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
8. jūnijā pulksten 10.30 – konference «Jelgava padomju un vācu okupācijas
laikā no 1940. līdz 1944. gadam. Cilvēki un likteņi» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
8. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas krievu kultūras biedrība «Istok» aicina uz
Krievu kultūras dienu sarīkojumu (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Svētbirzī.
14. jūnijā pulksten 19 – kamermūzikas koncerts. Programmā: P.Vasks «Musica Dolorosa», P.Plakidis «Mūzika klavierēm, stīgu orķestrim un timpāniem»,
A.Altmanis «Ave Maria», S.Rahmaņinovs «Vokalīze», Ē.Ešenvalds «O Salutaris
Hostia». Solisti: Gunta Gelgote (soprāns), Mārtiņš Zilberts (klavieres), Ivo Krūskops
(sitaminstrumenti). Muzicēs Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas
stīgu orķestris. Diriģents – Aigars Meri. Ieeja – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs

Desmitais Smilšu
skulptūru festivāls būs
Āfrikas noskaņās

Izstādes
3. jūnijā pulksten 15 – Jāņa Spalviņa izstādes «Vibrācijas» atklāšana (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā Akadēmijas ielā 26).
3. jūnijā pulksten 15 – izstādes «Greizā attīstība» atklāšana. Autores – Ingūna
Skuja un Melisa Brādena. Izstāde būs apskatāma līdz 28. augustam (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. jūnijam – izstāde «Mākslas dienas 2016» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 8. jūnijam – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstāde «Atbraukt, iepazīt,
iemīlēt!» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
No 11. jūnija – Jelgavas Mākslas skolas bijušo un esošo pedagogu darbu
izstāde «Mākslas skolai – 30». Izstāde būs apskatāma līdz 10. jūlijam (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 14. jūnija – izstāde «Aizvestie (Deportācijas no Baltijas valstīm)» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 22. jūnijam – fotoizstāde «Latvija ārzemnieka acīm». Autors – Jevgēnijs
Kovtoņuks no Ukrainas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Jelgavā viesosies kaķi –
pasaules čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

4. un 5. jūnijā Jelgavā notiks
gada lielākā specializētā kaķu
izstāde «Jelgavas kaķis 2016».
Plānots, ka tajā piedalīsies
apmēram 300 kaķu, tostarp
pasaules čempioni, un citi
dzīvnieki un putni – dekoratīvas vistas, baloži, papagaiļi,
kanārijputniņi, jenots, poniji,
seski, truši.
«Šogad īpaša uzmanība tiks veltīta
kaķu šķirņu šoviem un priekšnesumiem.
Šajā izstādē būs apskatāmi dažādu šķirņu
kaķi – laiskie Briti, graciozie Abesīnijas
kaķi, eksotiskie Bengālijas kaķi, Donas
un Kanādas sfinksi, Skotu Foldi, pūkainie
persieši un citas šķirnes,» stāsta izstādes
koordinatore Mārīte Baranovska, piebilstot, ka kaķi Jelgavā ieradīsies no visas
Latvijas, Baltijas valstīm, Eiropas un
Krievijas. Diemžēl pateikt, vai izstādē piedalīsies kaķi no Jelgavas, nav iespējams, jo
dalībnieki pieteikumā pilsētu nenorāda.
Izstādes laikā kaķus vērtēs Pasaules
kaķu federācijas (WCF) sertificēti tiesneši no Latvijas, Ungārijas, Igaunijas un
Krievijas. Izstādes noslēgumā tiks noteikti
Foto: no JV arhīva

kaķi, kuri sacentīsies par izstādes uzvarētāja titulu «Best In Show». Savukārt kaķi,
kurš saņems titulu «Jelgavas kaķis 2016»,
noteiks izstādes apmeklētāji, nobalsojot
par savu favorītu. Apbalvošanas ceremonija notiks svētdien, 5. jūnijā, pulksten 14.
Tāpat kā citus gadus, paralēli tradicionālajai kaķu vērtēšanai notiks arī
vairāki speciālie kaķu šovi un ringi,
kuros dzīvnieki sacentīsies par īpašiem
tituliem. M.Baranovska stāsta, ka izstādes
apmeklētāji varēs vērot Skotu un Britu
šķirnes kaķu, kā arī garspalvaino un pusgarspalvaino kaķu šovu. «Vēl izstādē būs
līdz šim neredzēts priekšnesums: kaķu
pasaules čempionu parāde. Tas nozīmē,
ka skatītājiem tiks demonstrēti tie kaķi,
kuri sasnieguši visaugstāko titulu WCF
sistēmā, – pasaules čempioni. Kaķus
iznesīs, parādīs, nedaudz pastāstīs par
katru, apbalvos ar speciālām dāvanām,»
atklāj izstādes koordinatore.
Kaķu izstāde notiks Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24. Tā
apmeklētājiem būs atvērta 4. jūnijā
no pulksten 10 līdz 17 un 5. jūnijā no
pulksten 10 līdz 16. Biļešu cena pieaugušajiem – trīs eiro; skolēniem studentiem
un pensionāriem – 1,50 eiro; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.

Rosība smilšu skulptūru parka teritorijā Pasta salā sākās jau maija vidū. Vispirms tapa «Mītavas» smilšu bārs, bet
pēc tam sākās darbs pie demo skulptūras. Šādi demo skulptūra ar nosaukumu «Valdnieki» izskatījās pagājušās
Foto: Raitis Supe
nedēļas vidū, bet nu jau tā ir pabeigta. Rezultātu ikviens varēs novērtēt festivāla laikā.
 Egija Grošteine

Jau nākamnedēļ – 11. un 12.
jūnijā – Pasta salā norisināsies starptautiskais smilšu
skulptūru festivāls «Summer
Signs», kas šogad atzīmēs
savu desmit gadu jubileju.
Svētku reizē smilšu skulptūras
būs mākslinieku interpretācija un redzējums par Āfrikas
kontinentu, tā dabas daudzveidību, eksotisko dzīvnieku
pasauli, vietējo tautu kultūru
un tradīcijām. Neiztikt arī bez
svinību tortes, kas tiks veidota kā fotoskulptūra – smilšu
jubilejas kūka, no kuras katrs
kā pārsteigums varēs izlēkt.
Smilšu skulptūru parka izveidei kopumā tiks izlietoti 15 000 kubikmetri smilšu, kas ir vairāk nekā citus gadus, tādēļ
arī mākslinieku izveidotās skulptūras
festivāla jubilejas reizē būs apjoma ziņā
vērienīgākas, stāsta iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics, atklājot, ka
līdztekus 15 konkursa darbiem smilšu
skulptūru parku papildinās arī «Mītavas»
smilšu bārs, demo skulptūra, fotoskulptūra un smilšu skulptūru parka ieejas sargi.
Tādējādi festivāla apmeklētājiem kopumā
būs iespēja apskatīt profesionālu tēlnieku
veidotas 20 smilšu skulptūras.

Dažādais smilšu tonis

Arī šogad festivālam pēc vairākiem
kritērijiem rūpīgi izraudzītas atbilstošas smiltis, lai izejmateriāls skulptūru
veidošanai būtu augstvērtīgs. Lielākā
daļa smilšu Pasta salā saglabājušās no
iepriekšējā festivāla, un tās vestas no
Rubeņu ceļa gala, savukārt vairāk nekā
300 kubikmetru smilšu papildus dāvājis
festivāla atbalstītājs ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate» no karjera Vilcē. Šī iemesla dēļ skulptūru krāsu toņi atšķirsies.
Darbu pie konkursa skulptūrām mākslinieki sāks jau pirmdien, 6. jūnijā, bet
pabeigs dienu pirms festivāla atklāšanas.
Zīmīgi, ka festivāla desmit gadu jubilejā
smilšu skulptūru parku veidos pasaulē
atzīti tēlnieki no tieši desmit valstīm –
Latvijas, Nīderlandes, Turcijas, Krievijas,
Lietuvas, Ukrainas, Lielbritānijas, Bulgārijas, kā arī Portugāles un Norvēģijas, kas
Smilšu skulptūru festivālā Jelgavā tiks
pārstāvētas pirmo reizi. Kopumā dalību

konkursam pieteica 48 mākslinieki, no
kuriem žūrija, vērtējot iesūtīto darbu
skices, izraudzījās un apstiprināja 15
tēlniekus.
Vaicāts, kādēļ par šīgada festivāla tēmu
izraudzīta Āfrika, M.Buškevics stāsta:
«Mēs esam ļoti piesardzīgi ar vārdiem, kurus veltām mūsu pasākumiem, īpaši ledus
un smilšu festivāliem. Veiksmīgai Smilšu
skulptūru festivāla norisei mums nevajag
ne lietu, ne vēju. Kas ir tāds karsts, silts
un eksotisks? Tā ir Āfrika – cilvēces
dzimšanas šūpulis, kas iedvesmo ne tikai
ar dabas un dzīvnieku daudzveidību un
dažādo tautu kultūru, bet arī ar virkni
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā
iekļauto vērtību.»
Viņš atklāj, ka šogad Pasta salā tiks
izbūvētas vairāku līmeņu taciņas, tāpēc
skatītāji varēs pārredzēt visu skulptūru
kompleksu no cita rakursa – no augšas.
Vēl kas nebijis būs festivāla jubilejai
veltītā fotoskulptūra, kas tiks veidota
kā torte, uz kuras varēs pakāpties, radot
ilūziju, ka no tortes esi izlēcis, gluži kā tas
notiek filmās.

Plaša kultūras programma

Arī šogad mazākajiem pasākuma
apmeklētājiem būs iespēja izveidot
pašiem savu smilšu festivāla jubilejas
kūku «Igates» smilšu darbnīcā. Protams, paralēli smilšu skulptūru apskatei
festivāla apmeklētājiem tiks piedāvāta
arī plaša kultūras programma. Abas
festivāla dienas smilšu skulptūru parku
pieskandinās muzikālas izrādes un koncerti. Piemēram, mazākos jelgavniekus
un pilsētas viesus abas dienas pulksten
11 un 14 izklaidēs radošās apvienības
«Pasaku nams» muzikālā rotaļizrāde «Ar
gaisa balonu uz Āfriku», savukārt pulksten 12.30 būs pilsētas dziedošo bērnu un
jauniešu koncerti. Festivāla pirmajā dienā
koncertu sniegs arī ritma grupa «Pulsa
efekts», Lauris Reiniks, Samanta Tīna un
grupa «Musiqq», savukārt otrajā – «Pulsa
efekts», «Otra puse» un Aija Andrejeva ar
grupu. 11. jūnija vakara noslēgumā par
deju ritmiem gādās DJ Mareks Ameriks,
12. jūnijā – DJ Erminass. Jāpiebilst, ka
festivāla pirmajā dienā, 11. jūnijā, Pasta
sala apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 10 līdz pusnaktij, savukārt nākamajā
dienā – no pulksten 10 līdz 23.
«No smiltīm veidotie brīnumi vienkārši
ir jāredz, jo smilšu skulptūrām, tāpat kā
nupat uzplaukušam ziedam, ir savs mūža

ilgums. Smilšu skulptūras nav ilgmūžīgas, tieši tādēļ tās ir tik fascinējošas un
skaistas. Katrs Smilšu skulptūru festivāls
ir īpašs, jo sniedz iespēju ieraudzīt jaunus,
iepriekš vēl neredzētus tēlnieku darbus.
Katru gadu mākslinieki pārsteidz ar jauniem risinājumiem, arvien neparastākām
idejām, jo, laikam ejot, šī joma turpina
attīstīties, tāpat arī paši mākslinieki
pilnveido savu meistarību,» M.Buškevics
jelgavniekus aicina gūt pozitīvas emocijas
un iespaidus, apmeklējot festivālu.

Iepriekšpārdošanā biļetes lētākas

Jelgavnieki un arī pilsētas viesi aicināti
izmantot iespēju un iepriekšpārdošanā
līdz 10. jūnijam iegādāties festivāla biļetes lētāk. Biļetes var nopirkt «Biļešu
paradīzes» kasēs visā Latvijā un Jelgavas
kultūras namā. Iepriekšpārdošanā biļete
pieaugušajiem maksā 4 eiro; ģimenes
biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni) – 6 eiro; skolēniem,
studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 2
eiro. Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti,
iepriekšpārdošanā biļeti var nopirkt par 2
eiro; uzrādot Jelgavas skolēna karti – par
1 eiro; ar «Jelgavas Vēstneša» kuponu,
kas atrodams šajā laikraksta numurā, iegādājoties biļetes tikai iepriekšpārdošanā,
– 2 eiro. Jāpiebilst, ka, uzrādot Jelgavas
skolēna karti, Jelgavas iedzīvotāja karti
vai «Jelgavas Vēstneša» kuponu, biļetes
var nopirkt tikai Jelgavas kultūras nama
kasē. Ieejas maksa festivāla dienās: pieaugušajiem – 5 eiro; ģimenes biļete – (2
pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais +
3 bērni) – 10 eiro; skolēniem, studentiem,
pensionāriem, invalīdiem – 3 eiro; uzrādot
Jelgavas iedzīvotāja karti – 3 eiro; uzrādot
Jelgavas skolēna karti – 2 eiro. Bērniem
līdz septiņu gadu vecumam ieeja festivālā
būs bez maksas.

Veidošanas procesu
varēs vērot internetā

Jāpiebilst, ka interesenti jau no 6. jūnija
smilšu skulptūru veidošanas procesu
varēs vērot interneta tiešraidē mājaslapā
festivali.jelgava.lv. Turklāt, ņemot vērā
festivāla apmeklētāju ieteikumus un
iepriekšējo gadu lielo interesi par skulptūru tapšanas procesu, lai paspilgtinātu
iespaidus un gūtu precīzāku priekšstatu
par skulptūrām un to radītājiem, tiks
piedāvāti arī bukleti, kuros būs precīza
informācija par māksliniekiem, kā arī
skulptūru apraksti un skices.

