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Piedalies vēlēšanās!

Aicina pieteikt sakoptākos
pilsētvides objektus
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi
konkursu «Sakoptākais
pilsētvides objekts»,
aicinot ikvienu iedzīvotāju līdz 13. jūnijam pieteikt, viņaprāt, sakoptāko pilsētvides objektu,
pievēršot uzmanību sakārtotiem pagalmiem,
interesantiem žogu,
balkonu un lodžiju risinājumiem, kā arī citiem
pilsētvides objektiem,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Objektus var pieteikt šādās nominācijās: «Zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona
noformējums»; «Sakoptākā privātmājas teritorija»; «Sakoptākais
daudzdzīvokļu nama pagalms»
(tiks vērtēts sētnieku darbs);
«Sakoptākā valsts vai pašvaldības
iestāde, ražošanas uzņēmums vai
sabiedriskais objekts»; «Interesantākais žoga risinājums». Vērtēšanas komisija var izvirzīt papildu
Foto: Austris Auziņš nominācijas vai atcelt kādu no
tām, noteikt vairākus uzvarētājus
No pirmdienas līdz trešdienai, kad sākās iepriekšējā balsošana, Vēlēšanu komisiju locekļiem visos iecirkņos bija jāpaspēj vienā nominācijā, piešķirt veicināsaskaitīt un apzīmogot aploksnes, kā arī vēlēšanu zīmes sakārtot tādā secībā, kādu izlozēja partiju pārstāvji.
 Ilze Knusle-Jankevica

«Ja cilvēks vēlas dzīvot konkrētā teritorijā, audzināt bērnus,
veidot biznesu, viņš
nevar būt vienaldzīgs
pret to, kas vadīs šo
pašvaldību. Aicinu ikvienu būt pilsoniski
atbildīgam un piedalīties pašvaldību
vēlēšanās,» Jelgavas
Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis
Dēvics atgādina, ka
jau sestdien, 3. jūnijā,
visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Tie
pilsētas iedzīvotāji,
kuriem sestdiena ir
aizņemta, nobalsot
var iepriekš – jau šodien un rīt.
Visi 15 Jelgavas vēlēšanu
iecirkņi darbu sāka jau pirmdien. Interesenti iecirkņos
visu nedēļu var iepazīties ar
iesniegtajiem partiju sarakstiem, programmām, pieteikt
mājas balsošanu, un, sākot
no vakardienas, nobalsot arī
iepriekš. J.Dēvics norāda, ka
partiju sarakstus un programmas vēlētāji iecirkņos reti
pēta, jo šobrīd visa informācija
ir pieejama internetā, tomēr
daudzi izmanto iespēju iecirkņos pieteikt mājas balsošanu.
Tāpat liela daļa cilvēku izvēlas

balsot pirms oficiālās vēlēšanu
dienas. Vēlēšanu iecirkņu, kur
iespējams veikt iepriekšējo
balsošanu, darbalaiks organizēts tā, lai tie būtu atvērti gan
no rīta, gan pa dienu, gan arī
vakarā. Iepriekš nobalsot var
1. jūnijā no pulksten 9 līdz 12
un 2. jūnijā no pulksten 10 līdz
16, bet vēlēšanu dienā, 3. jūnijā,
iecirkņi būs atvērti no pulksten
7 līdz 22.
Mājas balsošanu var pieteikt
līdz vēlēšanu dienas, 3. jūnija,
pulksten 12. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs ir
reģistrēts – to var veikt arī uzticības persona. J.Dēvics skaidro
– ja iesniegums tiks saņemts
vēlāk, iespējams, ka vēlēšanu
komisijas locekļi nepagūs apmeklēt vēlētāju mājās. Viņš
norāda, ka mājas balsošana
tiek pieteikta katrā iecirknī un
līdz šim viņa praksē lielākais
mājas balsošanu skaits bijis ap
20 pieteikumiem vienā iecirknī.
«Lielākoties šie cilvēki veselības
problēmu dēļ nevar ierasties
nobalsot,» norāda J.Dēvics, papildinot, ka vēlēšanu komisijas
locekļi dodas arī uz ieslodzījuma
vietām. Tiesības piedalīties
šajās Jelgavas pašvaldības vēlēšanās ir astoņām Jelgavas
cietumā esošām personām, bet
neviena no tām nav paudusi
vēlmi balsot. Tāpat vēlēšanu
komisijas locekļi var doties uz
slimnīcu. «Centrālā vēlēšanu
komisija mudina mums nebūt

burta kalpiem, tāpēc, ja kāds
Jelgavas balsstiesīgais neplānoti vēlēšanu dienā nokļūs
Jelgavas slimnīcā, viņš varēs
nobalsot, informējot par to
savu vēlēšanu iecirkni,» skaidro
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs. Jāatgādina, ka
balsošana pašvaldību vēlēšanās
notiks pēc teritoriālā principa,
sadalot vēlētājus pa iecirkņiem
– nobalsot varēs tikai savā
iecirknī. Katrs vēlētājs ir saņēmis vēstuli no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, kur
norādīts vēlēšanu iecirknis,
kurā konkrētā persona ir reģistrēta. Ja vēstule nav saņemta
vai ir pazudusi, savu vēlēšanu
iecirkni var noskaidrot mājaslapā www.pmlp.gov.lv vai pa
tālruni 67049999.
«Jelgavā ir 39 712 balsstiesīgo, bet Centrālās vēlēšanu
komisijas prognozētā aktivitāte, pamatojoties uz iepriekšējo
vēlēšanu datiem, mūsu pilsētā
veido apmēram 50 procentus,»
norāda Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš
atgādina – lai piedalītos vēlēšanās, jābūt derīgai pasei vai
personas apliecībai. «Aicinu
pievērst uzmanību personu apliecinošā dokumenta derīguma
termiņam, it īpaši elektroniskajai identifikācijas kartei, jo
tā tiek izdota uz īsāku laika
periodu nekā pase,» skaidro
J.Dēvics.
Katrs vēlētājs saņems ap-

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

loksni un vēlēšanu zīmju komplektu, no kura jāizvēlas viena
zīme, kas jāievieto aploksnē.
Tajā var veikt atzīmes, bet būtiski tās veidot tā, kā norādīts
paraugā. «Ja atbalstāt kādu
izraudzītajā vēlēšanu zīmē norādīto kandidātu, rombā pretim
kandidāta vārdam jāievelk plusiņš, ja neatbalstāt – jānosvītro
kandidāta vārds un uzvārds,»
skaidro J.Dēvics. Iemetot urnā
tukšu aploksni, cilvēks izrādījis
aktivitāti, tomēr, kā uzskata
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs, nav veicis savu
pilsoņa pienākumu.
Jelgavā ir 15 vēlēšanu iecirkņi, un vienīgās izmaiņas ir tās,
ka iecirknis no Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ēkas pārcelts uz bērnu un jauniešu centru «Junda»
Pasta ielā 32. Lielākais iecirknis
pilsētā ar vairāk nekā 5000 reģistrētiem vēlētājiem ir Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā, bet
mazākajos iecirkņos reģistrēti
ap 1000 vēlētāju. Katrā vēlēšanu
iecirknī komisijā strādā septiņi
cilvēki, taču šogad finansējums
piešķirts arī līgumdarbiniekiem,
kas palīdz iekārtot iecirkņus un
veic citus darbus.
Kopumā Jelgavas domē ir 15
deputātu vietas. Provizoriskie
vēlēšanu rezultāti varētu būt
zināmi jau svētdien.
Atbildes uz jautājumiem par
pašvaldību vēlēšanām var gūt
pa Centrālās vēlēšanu komisijas
informatīvo tālruni 67049999.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

šanas vai speciālbalvas atbilstoši noteiktajam balvu fondam.
Vērtējot pieteiktos objektus, komisija ņems vērā, kā tie iekļaujas pilsētvidē. Tiks vērtēta objekta pārskatāmība no ielas puses, objekta
labiekārtojums – ierīkoto apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu
un cita veida risinājumu kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga
caurskatāmība, kā arī uzturēšana.
Jāpiebilst, ka pēc komisijas lēmuma var tikt vērtēti arī tie objekti,
kas ir atbilstoši konkursa nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai
tajā. Būtiski ka, iepriekšējo divu
gadu konkursa uzvarētāji netiek
vērtēti.
Objektus konkursam var pieteikt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, pa
tālruni 63005558 vai elektroniski,
rakstot pa e-pastu prese@dome.
jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese,
īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds
un telefona numurs.
Pateicības balvas iegūs ne vien
konkursa uzvarētāji, bet arī viens
no izlozētajiem objektu pieteicējiem. Konkursa uzvarētāji pie
Jelgavas kultūras nama tiks apbalvoti 21. jūnijā pulksten 17.30
Lielās Saulgriežu ielīgošanas laikā.

Sācis darboties atjaunotais
Ozolskvēra rotaļu laukums

 Anastasija Miteniece

Ozolskvēra rotaļu laukumā ir noslēgušies
rekonstrukcijas darbi,
kas tika uzsākti aprīlī.
Nozīmīgākās pārmaiņas laukumā saistītas ar seguma maiņu,
kas vienlaikus bērniem piedāvā
arī jaunas aktivitātes. Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība», būvdarbu laikā koka bruģa celiņa
vietā ieklāts betona bruģis, savukārt laukuma centrā esošais
paaugstinājums ir nomainīts pret
vienlaidu gumijas segumu, kas
nodala mazāko un lielāko bērnu
atrakciju vietas. Jāpiebilst, ka jaunais gumijas segums ir izveidots
ar rotaļu elementiem – diviem
pauguriem puslodes formā ar
tuneli un pieciem dažāda izmēra

pauguriem puslodes formā bez
tuneļa.
Jaunā rotaļu laukuma risinājuma dēļ tika pārvietotas trīs
laternas, pārcelti četri soliņi un
divas atkritumu urnas. Pirms
atvēršanas ir sakopti un salaboti
esošie rotaļu elementi, laukuma
teritorijā atvesta un atjaunota
smilts, atjaunots zāliens, savukārt
apstādījumi papildināti ar jauniem dekoratīvo krūmu stādiem.
Tāpat rotaļu laukumā papildus ir
izvietoti divi jauni soliņi un viena
atkritumu urna.
Jāpiebilst, ka darbus Ozolskvēra
rotaļu laukumā veica SIA «Kulk»,
kas uzvarēja iepirkumā, piedāvājot
cenu 49 978,09 eiro apmērā (bez
PVN). Laukuma rekonstrukcijai
piešķirtie 5000 eiro ir valsts mērķ
dotācija, pārējie – pašvaldības
līdzekļi. Būvdarbi noslēgušies
pirms līgumā noteiktā termiņa.

Foto: Austris Auziņš

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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PILSĒTAS SVĒTKI

Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

Jelgavnieku spēju būt vienotiem tradicionāli apliecināja Pilsētas svētku gājiens, kas šogad izvērtās 4,5 kilometru garumā.
Centrālā svētku vieta – Hercoga
Jēkaba laukums – bija ļaužu
piepildīta gan piektdien, gan
arī sestdien. Piektdien uzreiz
pēc svētku gājiena te sāka
skanēt vakara koncerti ar Jāņa
Stībeļa, Dona, «Labvēlīgā tipa»,
«A-Eiropas» un citu grupu
uzstāšanos. Dažbrīd laukums
jelgavniekiem kļuva pat par
mazu, piepildot arī Lielo ielu.
Divas dienas te varēja ne vien
baudīt labu mūziku, bet arī apmeklēt kādu no daudzveidīgajām āra kafejnīcām, kā arī līdz
pat vēlam vakaram iepirkties
amatnieku gadatirgū.

Pirmo reizi Jelgavā notika pavārmākslas un mūzikas pasākums
«Mākslas brančs», kurā biedrības «Pavāru klubs» šefpavāri vadīja
ēdienu gatavošanas meistarklases un degustācijas. «Šis ir pirmais
šāda formāta pasākums Latvijā, un man ir patiess prieks, ka mums
kopā ar pavāriem un Jelgavu tas izdevās! Pasta sala ir lieliska vieta,»
vērtē viens no «Mākslas branča» idejas autoriem šefpavārs Lauris
Aleksejevs. Jelgavniekiem bija iespēja nobaudīt arī šefpavāru pagatavotās Latvijā audzētās garneles un stores. Vakara noslēgumā
ar īpašām ovācijām pilsētnieki uzņēma pašmāju mūziķu grupas
«Laime Pilnīga» un «Dzelzs Vilks».

Milzīgi ziepju burbuļi, tuneļi, mašīnītes, kas brauc pa ūdeni, slidkalniņi, burvju triki un pat teātra izrāde, kurā var līdzdarboties
ikviens – to visu svētdien Pasta salā izbaudīja mazākie jelgavnieki.
Jelgavā ko tādu dzirdēt varēja pirmo reizi – uz Pasta salas skatuves
700 pūtēju no visas Latvijas vienojās koncertā «Novadnieki».

Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs
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Šogad pirmo
reizi Pilsētas
svētkos uguņošana notika uz
Lielupes, kas norisinājās mūzikas
pavadījumā.

Pilsētas augstākie apbalvojumi – Goda zīme un Goda raksts – pasniegti astoņiem jelgavniekiem. Goda
rakstu par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu sabiedrības mākslas izpratnes un māksliniecisko prasmju veidošanā, pilsētas kultūras dzīves bagātināšanā saņēma Ivars Klaperis (no kreisās);
par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu Jelgavas skolēnu veselības aizsardzībā, veselīga
dzīvesveida veicināšanā un izglītošanā – Aina Lučina; par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā,
jaunu darbavietu radīšanu un atbalstu sabiedriskajām aktivitātēm Jelgavā – Arta Nordmane; Goda
zīme par nopelniem un mūža ieguldījumu jaunatnes kultūrizglītībā un sabiedriskajā darbā Jelgavā
tika piešķirta Vijai Zelmenei; par ieguldījumu un nesavtīgu darbu Jelgavas pilsētas izglītības sistēmā –
Ērikai Zommerei; Goda rakstu par ieguldījumu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju garīgās veselības aprūpē
saņēma Natālija Dimante; Goda zīme par mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas iedzīvotāju veselības
aprūpē tika piešķirta Skaidrītei Ādamsonei, savukārt Goda rakstu par godprātīgu dienesta pienākumu
pildīšanu un ieguldījumu Jelgavas iedzīvotāju drošībā ieguva Agita Jirgena.
Mežaparka
estrādes atmosfēru Pasta
salā ieviesa ap
700 dejotāju,
kas piedalījās
uzvedumā
«Tagad ir jādejo, debesīs
– jālido». Paši
dejotāji atzīst,
ka tieši šāda
kopā būšana
un vienotība
ir iemesls
dejot.

Zemgales Olimpisko centru piektdienas
vakarā pārņēma pasaules mūzikas klasika –
no leģendārā amerikāņu dziedātāja Frenka
Sinatras dziesmām līdz populārās mūzikas
hitiem, kas dažus pasākuma apmeklētājus
pat iedrošināja dejām. Viens no solistiem
– dziedātājs Daumants Kalniņš.

Valdekas pilī sestdien notika barona fon Rekes 200.
jubilejas svinības. Šeit varēja sajust 19. gadsimta
noskaņu, izbaudot tam laikam raksturīgās izklaides,
Ievadot Pilsētas svētku nedēļu, 220 Jelgavas skolēni un
tērpus un ēdienus. «Mēs izspriedām, ka šī zupa
120 pedagogi tikās domes priekšsēdētāja svinīgajā pieņemšanā Zemgales
varētu būt barona fon Rekes gaumē – viņš bija
Olimpiskajā centrā. Šajā vakarā tradicionāli tika pasniegti pilsētas Pateicības
mednieks, tādēļ zupā ir daudz gaļas, kā arī dārzeņi
raksti par sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšun putraimi,» stāsta Jelgavas Amatu vidusskolas
metu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos un konkursos.
skolotāja Ligita Ziemele, papildinādama, ka metāla
pavards, uz kura tapa zupa, ir vidusskolas metālapPilsētas svētki ir laiks, kad īpašā
strādes nodaļas audzēkņu veidots.
pasākumā ar pateicības vārdiem sveic mūsu pilsētas stiprās ģimenes jeb «zelta pārus».
Arī šoreiz domes priekšsēdētāja
svinīgajā pieņemšanā godināti
17 pāri, kuri šogad svin piecdesmito kāzu gadskārtu. «Pirms 50
un vairāk gadiem jūs satikāt
viens otru dažādās pasaules
vietās, savukārt šodien jūsu
pieredze kalpo kā iedvesmojošs
spēks nākamajām paaudzēm,»
ģimenes uzrunāja Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas
galvenā speciāliste Zaiga Zariņa. Katram pārim ir savas atmiņas par liktenīgo iepazīšanos un īpašo kāzu dienu, savukārt šo
gadu laikā ir radušās arī savas tradīcijas. Dainis un Biruta Lukmaņi (attēlā) iepazinās pasākumā,
kur viņa uzstājās ar kora kolektīvu, bet viņš, atgriezies no armijas, vēroja Birutu no skatītāju
rindām. «Vīrs katru gadu mūsu kāzu gadadienā dāvā man daudz sarkanu rožu, bet vārda dienā sarūpē ceriņu klēpi,» atzīst B.Lukmane. Par ilgo un saticīgo laulības noslēpumu viņa saka:
«Galvenais ir dzīvot un strādāt, tad nav laika domāt par mazsvarīgām dzīves likstām.» Saticīgo
pāri sveica arī abu meita Ineta Lukmane un mazmeita Evita Laube. «Mani vecvecāki ir lielisks
piemērs ilgai un saticīgai laulības dzīvei, un es jūtos patiesi lepna par viņiem,» saka E.Laube.
Sagatavoja Jana Bahmane un Anastasija Miteniece, foto Austris Auziņš un Ivars Veiliņš
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Jelgavniecei bronza ES
Dabaszinātņu olimpiādē
 Anastasija Miteniece

Aizvadītajā nedēļā Dānijā norisinājās Eiropas
Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO),
kas pulcēja 50 skolēnu komandas no 24
valstīm. Godalgoto
bronzas medaļu Latvijas komandas sastāvā izcīnīja arī Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 10.
klases un «Junioru universitātes plus» (JU+)
audzēkne Anastasija
Šļapina.
Ikgadējā EUSO katru valsti
var pārstāvēt divas komandas,
ikvienas komandas sastāvā ir trīs
cilvēki, savukārt katrs dalībnieks
pārstāv vienu novirzienu. Komandas dalībnieces A.Šļapinas stiprā
puse ir ķīmija, bet Rīgas Valsts 1.
ģimnāzijas skolēniem Vilhelmam
Cinim un Anitrai Zīlei – fizika
un bioloģija. «Nedēļu pavadījām
Kopenhāgenā, Dānijā, kur ar
komandas biedriem piedalījāmies
olimpiādē, izzinājām pilsētu un
iepazināmies ar skolēniem no dažādām pasaules valstīm,» stāsta
jelgavniece A.Šļapina.
«Olimpiādes uzdevumi bija
grūti, bet nebija neizpildāmi,»
vērtē jauniete, uzsverot, ka
komandai bija jāatrisina divi
uzdevumi – katra izpildei tika
atvēlētas četras stundas laika.
Viens no tiem bija ledus sastāva
pētīšana, kur bija jānoskaidro,
cik vecs ir iegūtais paraugs, vai
metāla daļiņas ledū ir no 19.
gadsimtā notikuša vulkāna izvirduma, kā arī bija jāanalizē ledū
atrodamo augu DNS. Savukārt
otrs uzdevums bija mikroaļģu
paraugu analīze, kuru veicot,
skolēni palīdzēja dāņu zivsaimniekam izveidot aļģu bioreaktoru,
lai iegūtu papildu barību viņa
audzētajām zivīm.
Anastasija Šļapina Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) realizētās
programmas JU+ nodarbības

apmeklē jau no 5. klases, un viņa
apzināti gatavojās arī šai olimpiādei, papildinot iemaņas ķīmijas
jomā, kas ļāva izturēt pirmreizējo
atlasi JU+ ietvaros. Otrreizējā
atlasē valsts līmenī Anastasija
pārliecinoši demonstrēja iegūtās
zināšanas, sacenšoties 90 jauniešu konkurencē, un bija viena no
skolniecēm, kas ieguva tiesības
Latviju pārstāvēt Dānijā.
ZRKAC programmā JU+ 9. un
10. klašu skolēni papildina savas
zināšanas dabaszinātnēs un tiek
gatavoti EUSO. Sagatavošanās
cikla nodarbības rudens semestrī
Jelgavā organizētas ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības atbalstu, bet
pavasarī – ar Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības
inovāciju centra un LU Fonda
atbalstu projekta «Pasākumu
komplekss skolēnu intereses
veicināšanai par dabaszinātnēm,
sagatavošanai un dalībai Eiropas
Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO)» ietvaros. Ceļu uz
Kopenhāgenu nodrošināja Valsts
izglītības satura centrs no projekta «Nacionāla un starptautiska
mēroga pasākumu īstenošana
izglītojamo talantu attīstībai»
līdzekļiem.
Līdztekus dalībai olimpiādē
jaunieši devās arī ekskursijās uz
Kopenhāgenas tūrisma apskates
vietām – Zooloģisko dārzu, Dānijas Tehnisko universitāti, Vikingu
muzeju. «Šajā gadā olimpiādes
organizatori parūpējās par dalībnieku kopējām nodarbēm, tādēļ
brauciena laikā es ne tikai papildināju kultūras zināšanas, bet arī
iepazinu domubiedrus no citām
valstīm,» tā A.Šļapina. Viņa piebilst, ka pilsētā ir patiesi inovatīva
vide un tiek veikta augsta līmeņa
pētniecība, tādēļ pēc ceļojuma
jauniete jūtas iedvesmota un
motivēta turpmākām mācībām.
Jāpiebilst, ka EUSO jauniešiem vecumā līdz 16 gadiem
notika 14. reizi, bet Latvija šajā
olimpiādē piedalījās sesto reizi.
Šogad abas Latvijas komandas
mājup devās ar medaļām – sudraba un bronzas.

Uzsākta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam projekta «Vides risku pārvaldības
resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides
aizsardzības pasākumus» īstenošana
Jelgavas pilsētas dome kā vadošais
partneris, Šauļu pilsētas dome, Latvijas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības
un glābšanas pārvalde ir izveidojusi partnerību, lai īstenotu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr.LLI-232 «Vides risku
pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības
pasākumus». Projekta partneri jau iepriekšējā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā ir uzsākuši veiksmīgu sadarbību vides un civilās aizsardzības jomā. Turpinot
iesākto darbu, Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ir nepieciešams veikt arī kopīgus
vides resursu pārvaldības pasākumus citās jomās, piemēram, mazināt ugunsgrēku un
ķīmiskā piesārņojuma radītās sekas, kā arī nodrošināt ātrāku reaģēšanu šo seku novēršanai.
Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Projekta kopējais
budžets veido 1 160 320,66 EUR, t.sk. 986 272,56 EUR (85 %) ir Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums.
Projekta īstenošanas laikā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam projekta
partneri, kopīgi sadarbojoties Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, uzlabos agrīnās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp
atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, kā arī nodrošinās iedzīvotāju informēšanu krīzes
situācijās. Pārrobežu sadarbības ietvaros tiks uzlabots Latvijas un Lietuvas operatīvo
glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildu nepieciešamā infrastruktūra un inventārs, piemēram, operatīvie transportlīdzekļi, glābšanas laivas, rācijas. Tāpat
tiks uzstādītas videonovērošanas kameras un automātiskie lietus ūdens pumpji, mobilās
nojumes un teltis. Projektā organizētajās mācībās paredzēts pilnveidot Latvijas un Lietuvas
operatīvo glābšanas dienestu speciālistu zināšanas un iemaņas, kā arī uzlabot savstarpējo
sadarbību dažādu iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un kūdras ugunsgrēku
dzēšanā, ķīmisko avāriju novēršanā. Projektā iesaistītajiem speciālistiem ir plānots arī
pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas Ugunsdzēsības dienesta galveno skolu (Varšavā),
kur tiks nodrošinātas gan teorētiskas, gan praktiskas mācības saistībā ar risku pārvaldību
vides aizsardzības jomā. Projektā paredzēts īstenot sabiedrību izglītojošas kampaņas, lai
pierobežas teritorijā uzlabotu iedzīvotāju zināšanas par dažādiem pasākumiem un rīcībām,
kas saistīti ar vides risku mazināšanu.
Pārrobežu sadarbības rezultātā projektā iesaistītās pašvaldības un institūcijas pilnveidos
risku pārvaldības sistēmu un sekmēs savstarpējo sadarbību, kā arī iegādātais aprīkojums un
iekārtas nodrošinās iespējamo risku novēršanu un operatīvās informācijas efektīvu apmaiņu
starp operatīvajiem glābšanas dienestiem un iedzīvotājiem.
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Atklāj piemiņas
vietu «Brīvības ceļš»

Īsi
 Nomainīti Jelgavas sveicienu
baneri, kas izvietoti vairākās vietās,
iebraucot pilsētā. Tagad tos rotā
nesen apstiprinātā Jelgavas pilsētas
lielā ģerboņa attēls un uzraksts «Jūs
sveicina Jelgava – pilsēta izaugsmei».

Sveicienu baneri izvietoti Rūpniecības
ielā 18a, Aizsargu un Miera ielas
krustojumā, Dobeles šosejā, Lietuvas
šosejā 11c, Rīgas šosejas un Cukura
ielas krustojumā. Kā skaidro pašvaldībā,
baneri tiek mainīti pēc nepieciešamības,
jo lietū un vējā tie nolietojas.

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzeja skvērā atklāta
Trešās atmodas piemiņas vieta «Brīvības ceļš»,
kuras centrālais objekts
ir tēlnieka Kārļa Jansona 1932. gadā atklātā
pieminekļa «Lāčplēsis
un Melnais bruņinieks»
fragments, kas veltīts
Jelgavas atbrīvotājiem.
«1922. gadā Jelgava izrādīja
iniciatīvu uzstādīt pieminekli
Meža kapos cīņās pret Bermontu
kritušo piemiņai – šis bija pirmais
piemineklis Brīvības cīņās kritušajiem Latvijā. Arī šoreiz ierosme
par šīs piemiņas vietas izveidi tika
gūta no jelgavniekiem,» uzrunājot

klātesošos, sacīja Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktore Gita Grase. Viņa
norādīja, ka Lāčplēša pieminekļa
fragmenta ceļš līdz nonākšanai Jelgavas muzeja krājumā neesot bijis
viegls – 1942. gadā Zemgales apgabala komisārs Valters Eberhards
fon Medems lika pašam autoram
nokalt Melnā bruņinieka tēlu, bet
1949. gadā pilsētas izpildkomiteja
pieņēma lēmumu par pieminekļa
noņemšanu. Tikai 1988. gadā,
pateicoties aktīvistiem, kam rūpēja
kultūras vērtību saglabāšana, piemineklis tika atrasts un ierakstīts
muzeja krājumā. «Desmit dienas
pēc pieminekļa novietošanas pie
Jelgavas muzeja, 1988. gada 17.
maijā, tajā notika sabiedrības sanāksme, kurā pirmo reizi cilvēki
pauda savu neapmierinātību par
notikumiem Latvijā. Šis piemi-

nekļa fragments kļuva par tādu
kā Trešās atmodas simbolu – tas
ir atgādinājums, ka mums ir jābūt
atbildīgiem par to, ko īstenojušas
iepriekšējās paaudzes, un par to,
ko darām mēs,» tā G.Grase.
Pieminekļa fragments tika
attīrīts un novietots uz granīta
plātnes, savukārt skvēra teritorijā
ir izbūvēti bruģakmens seguma
celiņi, izvietoti soliņi un ierīkoti
jauni apstādījumi. «Man ir prieks,
ka Lāčplēša pieminekļa fragments
piedzīvo atdzimšanu. Tas ir novietots simboliski spēcīgā vietā – starp
trim dievnamiem: Katoļu katedrāli, Svētā Simeona un Svētās Annas
pareizticīgo katedrāli un Svētās
Trīsvienības baznīcas torni, atrodoties līdzās vēsturiski nozīmīgajai
Academia Petrina ēkai,» vērtē piemiņas vietas noformējuma idejas
autore, arhitekte Aija Ziemeļniece.

Apkures sezona ilga 219 dienas
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas sākumā «Fortum» biokoģenerācijas
stacijā veikti profilaktiskie darbi, kas, kā ierasts, tiek organizēti
pēc apkures sezonas.
Jelgavas centralizētās
siltumapgādes uzņēmumā norāda – aizvadītā apkures sezona bijusi
viena no ilgākajām pēdējo gadu laikā, tomēr
arvien vairāk klientu izvēlas pilnībā no apkures
neatslēgties, nodrošinot telpās komfortablu
gaisa temperatūru visa
gada garumā.
«Fortum» komunikācijas vadītāja Guntra Matisa stāsta, ka
pērn pirmā māja apkurei pieslēgta
2016. gada 26. septembrī, bet pārējās – oktobra sākumā. Savukārt
lielākajai daļai māju apkure atslēg-

ta no 3. līdz 5. maijam. «Šopavasar
četru daudzdzīvokļu māju vecākie
apkures atslēgšanu pieteica jau
10. aprīlī, taču pēc nedēļas lūdza
to atkārtoti pieslēgt. Otrreiz šīm
mājām apkure atslēgta maija sākumā,» norāda G.Matisa.
2016./2017. gada apkures sezona ilga 219 dienas – tā bija par 24
dienām garāka nekā 2015./2016.
gada apkures sezona. Vidējā gaisa
temperatūra šajā apkures sezonā
bija 1,51 grāds, un tā bija nedaudz
zemāka par 2015./2016. gada sezonu, kad vidējā gaisa temperatūra
veidoja 1,63 grādus. Arvien vairāk
klientu izmanto priekšrocības,
ko sniedz ēkās ierīkotie jaunie,
individuālie siltumpunkti, kuros
iespējams noregulēt vēlamo temperatūras režīmu, pie kura apkure
ēkā automātiski vai nu ieslēdzas,
vai arī izslēdzas. G.Matisa norāda,
ka pērn šo iespēju izmantoja tikai
divas dzīvojamās mājas, bet šogad
apkures atslēgšanu joprojām nav
pieteikušas 13 mājas.

1. maijā Jelgavā parāds par
apkuri veidoja 4,5 miljonus eiro,
no kā iedzīvotāju parāds ir 3,7
miljoni eiro. G.Matisa atklāj,
ka parāda apjoms par siltum
enerģiju Jelgavā joprojām ir
augsts un šīs apkures sezonas
laikā nav būtiski samazinājies.
«Tomēr mēs augstu novērtējam
to māju iedzīvotājus, kuri ir
iesaistījušies mājas kopīgo problēmu risināšanā un apzinās, ka
lielas parādsaistības par patērēto
siltumu nav tikai siltuma ražotāja problēma,» viņa uzsver.
Jāpiebilst, ka «Fortum» gatavo
dokumentus, lai pieteiktos ES
līdzfinansējuma piesaistei projektam «Siltumenerģijas pārvades
un sadales sistēmas efektivitātes
paaugstināšana Jelgavā», kas
paredz nomainīt cauruļvadus
3753 metru garumā un samazināt siltuma zudumus. Atsevišķus
projekta darbus plānots īstenot jau
šajā rudenī, bet lielākā daļa darbu
gaidāmi nākamvasar.

Teju 500 jelgavnieku vienojas velobraucienā
Nedēļas nogalē notika 12. Jelgavas velobrauciens. Tas pulcēja 477 dalībniekus, kuri
mēroja 10 kilometru maršrutu no Jelgavas
kultūras nama līdz nometnei «Lediņi».
Pirmo reizi velobraucienam bija sava tēma
– «Dabas draugi». Dalībnieki bija mudināti
padomāt arī par atbilstošu vizuālo noformējumu. Par dabai draudzīgāko kolektīvu
atzīts deju kolektīvs «Laipa», kas bija tērpies
zvēru maskās un brauciena laikā aicināja
ikvienu iestāties par tīru vidi. Viens no komandas rekvizītiem bija atkritumu tvertne
mugursomas veidolā, uz kuras rakstīts:
«Nemet zemē – met te!» «Šis ir jau trešais
mūsu kopīgais velobrauciens. Pērn mūsu komandas biedre laimēja galveno balvu – velosipēdu, ar ko
piedalījās jau šajā braucienā,» stāsta «Laipas» pārstāves Dace un Iveta. Šogad velobrauciena galveno
Foto: Austris Auziņš
balvu – velosipēdu – izlozes kārtībā laimēja skolnieks Ralfs Adrians Laizāns.

 No 11. jūnija pilsētas kapsētās
notiks draudžu organizētie kapu
svētki. Romas katoļu katedrāle 11.
jūnijā pulksten 14 kapusvētkus rīko
Baložu kapsētā, 18. jūnijā pulksten
14 – Bērzu kapsētā, 25. jūnijā pulksten
14 – Zanderu kapsētā, 2. jūlijā pulksten
14 – Miera kapsētā, 9. jūlijā pulksten
14 – Meža kapsētā. Savukārt Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās
draudzes organizētie kapusvētki Meža
kapsētā norisināsies 9. jūlijā pulksten
11, bet Zanderu kapsētā – 23. jūlijā
pulksten 11.
 Seši entuziasti ar Jelgavā restaurētiem mikroautobusiem «RAF
Latvija» devušies 11 000 kilometru garā ceļā uz Vladivostoku, lai
atkārtotu 1977. gada ekspedīciju «No okeāna līdz okeānam».

«Pirms 40 gadiem ar Latvijā ražotajiem
mikroautobusiem «RAF 2203» notika
izmēģinājuma brauciens no Liepājas
līdz Vladivostokai, un šogad šis maršruts
tiks atkārtots,» stāsta «Anru Motors»
līdzīpašnieks Andris Bugnēvics. Divi no
restaurētajiem mikroautobusiem, kas
devušies ekspedīcijā, ir mūsu pilsētas
autoservisa «Anru Motors» muzeja eksponāti. Tos no privātpersonām iegādājāmies kritiskā stāvoklī. Viņš piebilst, ka
autoservisa darbinieki un lielākoties viņa
brālis – autoservisa līdzīpašnieks Ruslans
Grigorovičs – pavadījuši pie restaurācijas
darbiem ilgas stundas. Mikroautobusi
devās ceļā svētdien. Toreiz, 1977.
gada maija beigās, ekspedīcijā brauca
komanda autovadītāja izmēģinātāja
Valda Branta vadībā. Tajā piedalījās arī
Rīgas Kinostudijas dokumentālo filmu
radošā komanda, divi žurnālisti un ārsts.
Šoreiz ceļā devušies Latvijas Antīko automobiļu kluba biedri, tostarp R.Grigorovičs, un iepriekšējas ekspedīcijas ārsta
dēls. Atkārtotās ekspedīcijas mērķis ir
pierādīt – lai gan Latvijā nav lielu auto
būvniecības uzņēmumu, mums ir lieliski
inženieri, restauratori un entuziasti.
Ceļš līdz Vladivostokai ir aptuveni 11
000 kilometru garš, maršrutā paredzēti 15 pieturas punkti. Automašīnu
braukšanas ātrums var sasniegt līdz 90
kilometriem stundā. Zināms, ka atpakaļ
automobiļi tiks atgādāti pa dzelzceļu.
Jāpiebilst, ka dienu pirms došanās
ekspedīcijā mikroautobusi priecēja
jelgavniekus un pilsētas viesus Pilsētas
svētku gājienā.
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Pasaules čempionātā
bez godalgām

Pasaules čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu, kas notika no
22. līdz 27. maijam Kauņā, piedalījās arī
divi kluba «Apolons» sportisti – Renārs
Dronga un Jānis Lasmanis. Diemžēl jelgavniekiem neizdevās tikt pie godalgām.
Vīriešu «Open» grupā svara kategorijā
līdz 74 kilogramiem startēja R.Dronga,
taču neilgi pirms sacensībām viņš guva
pleca traumu, kas viņam liedza piedalīties
cīņā par uzvaru. Renārs uzspieda 230
kilogramus, tādējādi iegūstot 5. vietu.
Veterānu grupā svara kategorijā līdz 83
kilogramiem J.Lasmanis, kurš pēdējos divos Eiropas čempionātos izcīnīja bronzu,
šoreiz daudz lielākā konkurencē ieguva 4.
vietu. Rezultāts – 172,5 kilogrami.

Apbalvoti Jelgavas
pilsētas skolēnu
46. spartakiādes laureāti

29. maijā Jelgavas 4. vidusskolā norisinājās
Jelgavas sportiskāko skolēnu apbalvošanas
ceremonija, kurā tika sumināti arī Jelgavas
pilsētas skolēnu 46. spartakiādes laureāti.
Par uzvarētājiem 2005.–2007. gadā dzimušo dalībnieku grupā kļuva Jelgavas
4. vidusskolas skolēni. 2003.–2004. g.
dz. grupā 1. vietu izcīnīja Jelgavas 4. sākumskola, bet 2001.–2002. g. dz. grupā
– Jelgavas Valsts ģimnāzija. Vidusskolu
konkurencē (1997.–2000. g. dz. grupa) par
uzvarētājiem tika kronēti Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolēni. Spartakiādes ietvaros
katrā vecuma grupā 2016./2017. mācību
gadā notika 12–15 dažādas sacensības
8–10 sporta veidu disciplīnās.

SPORTS
Jaunie bokseri izcili Latvijas
čempionātā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā notika
Latvijas čempionāts boksā jauniešiem un
junioriem. Tajā teicami startēja Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra sportisti. Par
Latvijas čempioniem junioru grupā kļuva Artūrs Ivanovs (svara kategorijā līdz
54 kg), Ivis Jass (līdz 57 kg) un Artemijs
Judins (līdz 70 kg). Jauniešu grupā svara
kategorijā līdz 81 kilogramam uzvarēja
Edmunds Lindermanis. Sudraba godalgu
junioru grupā izcīnīja Ņikita Ptičkins (līdz
50 kg) un Ruslans Miļuns (līdz 52 kg),
jauniešu grupā – Daniils Tenčs (līdz 69 kg)
un Ēriks Balodis (virs 91 kg). Trīs jelgavnieki ieguva bronzas medaļas – Germans
Vorobjovs (līdz 57 kg), Viktors Kogajs (līdz
64 kg) un Valentīns Kotosovs (līdz 75 kg).

Peldētājiem Latvijas
čempionātā trīs «zelti»
 Krišs Upenieks

Foto: no JSPS arhīva

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) sportisti
aizvadītajā nedēļas nogalē
piedalījās 93. Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā,
kas norisinājās Rīgā, Ķīpsalas
peldbaseinā. JSPS direktore
Zelma Ozoliņa ir apmierināta
ar sportistu sasniegumiem,
īpaši izceļot brāļus Jevgeņiju
un Iļju Boicovus.
Šajā gadā Latvijas atklātajā čempionātā
peldēšanā piedalījās sportisti no septiņām
valstīm. Līdztekus Latvijas peldētājiem
sacensībās startēja arī Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, ASV un
Austrālijas sportisti. Lietuva, Igaunija un
Baltkrievija, kā ierasts, uz Latviju atveda
vairākus ļoti spēcīgus peldētājus, JSPS
sacensībās startējot ar 43 sportistiem,
taču kopumā čempionātā piedalījās 373
peldētāji. Latvijas peldētāju ieskaitē zeltu
200 metru brīvajā stilā izcīnīja J.Boicovs,
bet I.Boicovs bija ātrākais 400 metru kompleksajā peldēšanā. Tāpat jāizceļ puišu 4 x
100 metru kombinētā peldējuma stafetes
komanda, kas ar brāļiem Boicoviem,
Andri Skuju un Didzi Rudavu sacensībās
ieguva zeltu.
«Ļoti pozitīvi vērtējam mūsu startu sta-
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ventspilniekus

27. maijā Zemgales Olimpiskajā centrā
tika aizvadīta «SynotTip» Latvijas futbola
Virslīgas 10. kārtas spēle, kurā FK «Jelgava» ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja FK
«Ventspils» futbolistus. Vienīgos vārtus
jelgavnieki guva pēc sava rezultatīvākā
spēlētāja – aizsarga Mārča Oša – veikta
sānu auta iemetiena, kas bija negaidīts
ventspilnieku vārtsargam Maksimam
Uvarenko. Nākamā spēle mūsu futbolistiem gaidāma 2. jūnijā viesos pret
Jūrmalas FK «Spartaks», mača sākums
pulksten 17.30. Pēc izcīnītās uzvaras FK
«Jelgava» Virslīgas turnīra tabulā ar 10
spēlēs izcīnītiem 18 punktiem ierindojās
3. vietā, no līderiem – Jūrmalas futbolistiem – atpaliekot par trim punktiem.

LR 93. atklātā vasaras
čempionāta rezultāti

Jevgeņijs
Boicovs
Andris
Skuja
Jana
Dobrjanska
Jēkabs
Audzēvičs

93. Latvijas čempionātā lieliskus panākumus guva Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas pārstāvji Jevgeņijs (no kreisās) un Iļja Boicovi, kuri izcīnīja zelta godalgas gan individuālajos peldējumos, gan 4 x 100 metru
kombinētajā stafetē. Sportistu trenere – Astra Ozoliņa.
fetē, izdevās apsteigt komandu «Delfīns».
Vēlētos izcelt Jevgeņiju un Iļju Boicovus.
Viņus šajās sacensības laikam pat vērtētu
visaugstāk. Jevgeņijs piedalījās 11 startos.
Puisis mācās LLU, ar studijām veiksmīgi
tiek galā, arī treniņus turpina apmeklēt.
Abi brāļi var peldēt gandrīz visās disciplīnās. Tāpat sevi labi pierādīja gados

jaunais Didzis Rudavs. Jāatzīst, ka viņš arī
morāli ir ļoti labi sagatavots – nenervozē,
kas sportistam ir ļoti svarīgi,» turpina
Z.Ozoliņa. Jāpiemin, ka šajā vasarā 2001.
gadā dzimušais Didzis piedalīsies Eiropas
Jaunatnes olimpiskajā festivālā Ungārijā.
Sacensībām peldētājus gatavoja arī
treneres Astra Ozoliņa un Jeļena Visocka.

Vasarā – gan pludmales volejbols, gan strītbols

Zelta medaļas
200 m brīvais stils
4 x 100 m kombinētā stafete
400 m komplekss
4 x 100 m kombinētā stafete
4 x 100 m kombinētā stafete

Jevgeņijs
Boicovs
Iļja
Boicovs
Andris
Skuja
Didzis
Rudavs

4 x 100 m kombinētā stafete
Sudraba medaļas
100 m brīvais stils

Jevgeņijs
Boicovs
Jana
Dobrjanska
Elīza
Lagzdiņa
Renāte
Artamonova
Anete Meja
Kalniete
Veronika
Gorškova
Kristiāna
Kalniņa
Ksenija
Millere
Kirils
Kuskovs
Kristers
Rozenbilds
Vladimirs
Šinkus

200 m uz muguras
200 m brass
1500 m brīvais stils
Bronzas medaļas
100 m brīvais stils
4 x 100 m brīvā stila stafete
100 m brass
4 x 100 m kombinētā stafete
200 m brass
4 x 100 m brīvā stila stafete
4 x 100 m brīvā stila stafete
4 x 100 m brīvā stila stafete
4 x 100 m kombinētā stafete
4 x 100 m kombinētā stafete
4 x 100 m brīvā stila stafete
4 x 100 m kombinētā stafete
4 x 100 m brīvā stila stafete
4 x 100 m brīvā stila stafete
4 x 100 m brīvā stila stafete

Sporta halli
pārņem
badmintons
 Ģirts Pommers

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Pilsētas svētku laikā
Pasta salā tika aizvadītas pirmās sacensības pilsētas pludmales volejbola čempionātā,
kā arī norisinājās strītbola turnīrs. Abos šajos sporta veidos
mači tiks rīkoti arī turpmāk
– pludmales volejbolistiem
notiks vēl trīs posmi, bet ielu
basketbolā gaidāmi vēl divi
lieli turnīri.
28. maijā Pasta salā tika aizvadīts
Jelgavas pilsētas atklātā čempionāta
pludmales volejbolā 1. posms. Sacensībās
piedalījās astoņi pāri, bet par uzvarētājiem kļuva viesi no Vecumniekiem – Jānis
Zadovskis un Jorens Janišonis. Savukārt
2. vietu izcīnīja Artis Dandens un Kārlis
Krauze. Bronzas godalgas tika piešķirtas
Mārcim Kreičmanim un Laurim Svaram.
Kā informē sacensību organizators, volej-

bola kluba «Biolars/Jelgava» menedžeris
Andrejs Jamrovskis, šajā vasarā plānoti
vēl trīs šādi posmi – 17. jūnijā, 22. jūlijā,
savukārt finālposms notiks 26. augustā.
Tāpat pludmales volejbola entuziastiem
pirms katrām no šīm sacensībām (apmēram stundu pirms sākuma) būs iespēja
aizvadīt bezmaksas treniņu.
Saskaņā ar turnīra nolikumu katrā
posmā var piedalīties ne vairāk par 24
komandām, jāpiesakās līdz sacensību
nedēļas piektdienai pulksten 22, pieteikumu sūtot pa e-pastu vkbiolars@gmail.
com. Tajā jānorāda abu spēlētāju vārdi un
uzvārdi, tālruņa numuri un e-pasta adreses. Dalības maksa, iepriekš piesakoties,
ir 10 eiro, bet sacensību dienā – 14 eiro.
Arī ielu basketbolisti savu sezonu
atklāja Pilsētas svētku laikā. Turnīrā
kopumā piedalījās 27 komandas četrās
vecuma grupās. Par uzvarētājiem zēnu
grupā (2002. gadā dzimušie un jaunāki)
kļuva komanda «Tu, es un viņš», kuras
sastāvā spēlēja Miks Cīrulis, Rodijs

Mačoha un Kristers Matisons. Meiteņu
grupā (2002. gadā dzimušas un jaunākas)
nepārspētas kļuva komandas «Suši»
dalībnieces – Loreta Beitāne, Katrīna
Dūrēja un Enija Ķīvīte. Sieviešu grupā
uzvarēja komanda «Haris», kuras sas
tāvā bija Diāna Dude, Katrīna Kārkle,
Ance Ozola, Ronda Ozoliņa. Jāpiebilst,
ka vissīvākā konkurence valdīja vīriešu
grupā, kur par 1. vietu cīnījās 17 komandas. Par uzvarētājiem tika kronēta
komanda «Svetka kanģidat», dalībnieki
– Mārtiņš Ivanovs, Pauls Zukuls un Ģirts
Pommers.
Arī strītbolistiem šajā vasarā vēl būs
iespēja piedalīties divos turnīros, pirmais
no tiem notiks jau 17. jūnijā pulksten 11
pie Zemgales Olimpiskā centra. Sacensības organizēs biedrība «Ghetto Basket».
Savukārt otrs turnīrs norisināsies Vislatvijas Piena, maizes un medus svētku
laikā, 26. augustā, un to, līdzīgi kā jau
aizvadītās sacensības, rīkos basketbola
klubs «Jelgava/BJSS».

Rīt, 2. jūnijā, pulksten 12.30
Jelgavas sporta hallē oficiāli tiks atklāts Pasaules
reitinga badmintona turnīrs «Yonex Latvia International». Spēlētāji pirmās
spēles jau ir aizvadījuši, jo
kopš vakardienas kortos
notiek kvalifikācijas sacensības. Izslēgšanas turnīrs
sāksies rītdien pulksten 13.
Šoreiz gan tas notiek bez
jelgavnieku piedalīšanās.
Turnīrā piedalās 230 sportisti no 30
valstīm, Latviju pārstāv 18 spēlētāji.
Turnīra kalendārs: izslēgšanas
spēles sāksies 2. jūnijā pulksten 13,
astotdaļfināli noritēs 3. jūnijā no pulksten 10, ceturtdaļfināli tiks organizēti
pulksten 17, pusfināli notiks 4. jūnijā
no pulksten 10, savukārt finālspēles
sāksies pulksten 17. Jelgavas badmintona turnīrā, tāpat kā Olimpiskajās
spēlēs, tiks izcīnīti pieci medaļu komplekti – vīriešu un sieviešu vienspēlēs,
kā arī vīriešu, sieviešu un jauktajās
dubultspēlēs. Cīņa par 3. vietu nenotiks, tāpēc bronzas medaļas pasniegs
abiem pusfinālu zaudētājiem.
Ieeja sacensībās – bez maksas.
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Sporta pasākumi
3. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
3. jūnijā no pulksten 17 līdz 21 un 4.
jūnijā no pulksten 5 līdz 11 – Jelgavas
pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes zandarts 2017»
(Vītoliņos).
3. jūnijā pulksten 11 – Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13 grupā, JFA
«Jelgava» – «Jelgavas BJSS» (ZOC).
6. jūnijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
6. jūnijā pulksten 12 – Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13 vecuma
grupā, JFA «Jelgava» – «Talsu NSS» (ZOC).
10. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
10. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta 6. kārta biljardā (Uzvaras
ielā 12, 2. stāvā).

HOTEL JELGAVA

Lielā iela 6, Jelgava

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU
ORGANIZATORS/-E
Ja:
• esi iepriekš veiksmīgi organizējis darba procesu
kādā no ēdināšanas uzņēmumiem,
• esi ieguvis izglītību viesmīlības vai uzņēmējdarbības jomā,
• spēj vadīt, uzklausīt un motivēt savus darbiniekus,
• pievērs uzmanību jaunām receptēm un seko
tendencēm restorānu pasaulē,
Tad mēs gaidām CV pa e-pastu personals@kulk.lv
Vairāk par mums var uzzināt www.hoteljelgava.lv

Reģ. Nr. 41703007150

Piedāvā darbu
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi darbam ražotnē Jelgavā, Dobeles ielā 47.
Zvanīt darba laikā (no plkst. 8 līdz 17) pa
tālruni 25651321.
SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
aicina darbā atslēdzniekus(-ces) (vēlama
iepriekšēja pieredze). Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, «Raubēni», Ozolnieku novads,
LV-3002. CV un pieteikuma vēstuli ar
norādi «Atslēdznieks» lūdzam sūtīt pa
e-pastu darbs@dinex.lv. Tālrunis informācijai: 63020200, 26849467.
SIA «DOJUS Latvija» (reģ.Nr.40103315280)
aicina darbā LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS SERVISA MEHĀNIĶI ar pieredzi.
Darba vieta: Zemgales reģions. Pieteikties,
sūtot CV pa e-pastu info@dojuslatvija.lv.
T.27861535, 25494838.

Meklē darbu
Elektromontieris. T.22163952.
Sieviete (45 gadi) meklē darbu. T.22334977.
Aukles darbu. T.28236557.
Atbildīgs un prasmīgs students meklē
īstermiņa darbu vasarnīcā. T.29726383.
Autovadītājs ar auto vadīšanas tiesībām
(A, BE, CE, DE kategorija) un traktortehnikas vadīšanas tiesībām (A, B, C, E, F
kategorija). T.29682212.

Pateicība
Vēlos izteikt pateicību
SIA «Jelgavas autobusa parks»
par pretimnākšanu, palīdzot nokļūt
uz Jelgavas Pilsētas svētkiem.
Pasažiere Natālija.

Līdzjūtība
«Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.» (J.Silazars)
Esam kopā ar Kristapu Puriņu,
no tēva atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
un 2.d klases skolēni un vecāki.

Aizsaulē aizgājuši
BIRUTA MĀRKA (1929. g.).
Izvadīšana 01.06. plkst.12 Zanderu kapsētā.
BRIGITA BIĻĶINA (1945. g.).
Izvadīšana 02.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
SILVIJA OZOLIŅA (1940. g.).
Izvadīšana 03.06. plkst.14 no Zanderu
kapsētas sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2443.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 188.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Dzintara puse.*
11.20 Vasara Romā. Vācijas komēdija. 2013.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.50 Pukša dziedāšanas svētki.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 187.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2443.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. 22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Diskusija par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem.*
0.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.30 Spēlmaņu cilts. Uldis Pūcītis.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 1.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Portugāle – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Priekšvēlēšanu diskusija. Daugavpils
(krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 13.sērija.
20.10  Austrālija: ceļojums laikā. Lielā sala. 4.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 163.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 3.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 66.sērija.
11.55 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 140.sērija.
13.00 Karamba! Humora raidījums.
13.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 76.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 26.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 87.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Steidzami precos! Krievijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.30 Amerikāņi 4. Seriāls. 2.sērija.
1.25 Dzīvīte.
1.45 Attīstības kods 3.
2.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 87.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 14.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija. ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Kurjers. Pilna jauda. Spraiga sižeta trilleris. 2015.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija. ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. Realitātes šovs. 7.sērija.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 10.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
22.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 11.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Otrdiena, 6. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2444.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 189.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

15.05 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 188.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2444.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Toms Bricis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Emanuels Makrons:
ceļš uz Elizejas pili. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Pie bagātās kundzes. Rīgas kinostudijas satīriska drāma.
1969.g. Atjaunotā versija (ar subt.).
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Anekdošu šovs 3.*
8.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 2.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Šveice – Latvija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 163.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 6.sērija.
20.05 Pilsētu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 164.sērija.
21.55 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
23.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2.sērija.
0.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 67.sērija.
11.40 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 141. un 142.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 77.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 27.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 88.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Uta Danella. Ja sapņi spētu lidot. Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 2.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 88.sērija.
1.25 Spēles karaliene. Seriāls. 1.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.25 Karamba! Humora raidījums.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 15.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 11. un 12.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Ķepainis. Lielbritānijas un Austrālijas piedzīvojumu filma. 1997.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 3.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. ASV realitātes šovs. 8.sērija.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 11.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 25.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
23.55 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.30 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
1.55 UgunsGrēks 16. Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 12.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 7. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2445.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 190.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 Latvietis. Animācijas filma.
13.59 Poem pa kulšen. Animācijas filma.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 189.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2445.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Neatklātā pērle Japāna. Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.00  Emanuels Makrons: ceļš uz Elizejas pili. Dok.filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 7.sērija.

TV PROGRAMMA
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Aculiecinieks.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 3.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 164.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Nanorevolūcija. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.15  Maklauda meitas. Seriāls. 165.sērija.
22.10 Ar sapni mugursomā.*
22.40  Ekstrēmie kadri 2. Titāni ar ilkņiem. Dokumentāls seriāls.
23.10  Ekstrēmie kadri 2. Kadrs ar tīģeri. Dokumentāls seriāls.
23.40  Austrālija: ceļojums laikā. Lielā sala. 4.sērija.
0.40  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 6.sērija.
1.10 Gavilējiet debesis! Rihards Dubra. Dokumentāla filma.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
11.40 Uta Danella. Ja sapņi spētu lidot. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 78.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 28.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 89.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Neuzticība. ASV trilleris. 2016.g.
0.40 Dzīvīte.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 89.sērija.
1.45 Spēles karaliene. Seriāls. 3.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 2. Seriāls. 16.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 13. un 14.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Pieci draugi. Vācijas ģimenes filma. 2012.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 25.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. ASV realitātes šovs. 9.sērija.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 12.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
22.05 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
0.55 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 16.sērija.
1.45 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 13.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 8. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2446.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 191.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 190.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2446.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Būt latvietim. Īrija.
22.00  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.05  Neatklātā pērle Japāna. Dokumentāla filma. 2.sērija.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 9.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  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.

Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs
9.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 4.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 165.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 166.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.25  Nanorevolūcija. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
1.25 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 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 69.sērija.
11.40 Ļauj iet, ja mīli. Vācijas melodrāma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 79.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 29.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 90.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
22.40 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
0.45 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 22.sērija.
1.25 Dzīvīte.
1.45 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 90.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 1.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 15. un 16.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 «American Girl» piedāvā: tiekties uz zvaigznēm. ASV drāma. 2012.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes. Seriāls. 12. un 13.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 17.sērija.
12.40 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 1.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.15 Grūtnieces augstpapēdenēs 2. Realitātes šovs. 2012.g. 10.sērija.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 13.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 13.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 12.sērija.
22.00 16 kvartāli. ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
1.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 14.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 9. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 6.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 192.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 13.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Ātrāk, Minhauzen, ātrāk! Animācijas filma.
14.00 Miega rūķi. Animācijas filma.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 191.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Aculiecinieks.*
19.25 Dzintara puse.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNA SEZONA. Inspektors Benkss 5.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.05  Alpu dakteris 8. Seriāls. 13.sērija.
1.55 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.50 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Gruzijā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Jauniešu kora koncerts.*
9.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 5.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 5.sērija.
12.00 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 166.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).

19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.10 Pludmales volejbola apskats.
20.30 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Latvija – Portugāle.
0.15 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.15  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
2.10 Anekdošu šovs 3.*
3.00  Ekstrēmie kadri 2. Titāni ar ilkņiem. Dokumentāls seriāls.
3.25  Ekstrēmie kadri 2. Kadrs ar tīģeri. Dokumentāls seriāls.
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 70.sērija.
11.40 Dora Helta. Apsveicam ar laimestu! Vācijas komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 80.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 30.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 91.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Melnā vēža spīlēs. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
23.10 Karstgalvji 2. ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 91.sērija.
2.00 Spēles karaliene. Seriāls. 5.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 2.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija. Seriāls. 17.sērija.
6.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 1.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
9.00 Evermora. ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 12.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 9. un 10.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs. 1.sērija.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 14.sērija.
16.55 Kobra 15. Seriāls. 14.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
21.00 Gārfīlds. ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
22.25 Mīlestība un citas katastrofas. Romantiska komēdija. 2006.g.
0.25 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
1.10 Kobra 15. Seriāls. 10.sērija.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 15.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 10. jūnijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Ansītis un Grietiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
11.35  Sniegbaltīte un Rožsārtīte. Pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
12.45 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 30. un 31.sērija.
13.45 Izgudrotāji.*
14.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
15.10 Viens ciems. Visa Latvija. Ape.*
15.55 Dzintara puse.*
17.00  Haizivs pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Rīgas un Valkas ielas Strenčos.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Ulda Marhileviča jubilejas koncerts.
0.50  Dalasas pircēju klubs. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
2.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
3.05 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī. «Latvijas šlāgeraptaujas»
2015./2016. noslēgums.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Gruzijā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pludmales volejbola apskats.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.45  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.50 Klaidoņstāsts. Dokumentāla filma.
13.20 Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits.*
13.50  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
14.50 Cilvēka spārni. Dokumentāla filma.
15.45 Būt latvietim. Īrija.*
16.25 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05 Ekoloģiskā dzīvesveida ilūzija. Dokumentāla filma.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 4.sērija.
22.55 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
23.30  Inspektors Benkss 5. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.15  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
2.15 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 41.–44.sērija.
4.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
5.55 800 vārdi 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 79.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 26.–30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 143. un 144.sērija.
23.10 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.20 Dzīvīte.
1.40 Ļauj iet, ja mīli. Vācijas melodrāma. 2012.g.
3.10 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
3.50 Dīvainās dabas kaprīzes. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 3.sērija.
5.40 Kobra 15. Seriāls. 13.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.10 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. 3. un 4.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
12.10 Tēta nedienas 4. Realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
15.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
15.30 Ķertais profesors. ASV komēdija. 1996.g.
17.25 Gārfīlds. ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 3.
Krievijas animācijas filma. 2015.g.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Sniegbaltīte un mednieks.
ASV fantāzijas filma. 2012.g.
23.50 Ķertais profesors. ASV komēdija. 1996.g.
1.40 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.30 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 3.sērija.
3.00 Kobra 15. Seriāls. 11.sērija.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 3.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 11. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 14.sērija.
11.00 Noslēpumu pilsētas. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Mākslinieks Jānis Anmanis.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Eriks Ādamsons.
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.

Jelgavas 6. vidusskola
2017./2018. mācību gadā
piedāvā šādas izglītības programmas:
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma
(5–6 gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programma;
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena mazākumtautību programma.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi,
psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un audzēkņu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja iesaistīties dažādos
interešu pulciņos.
Sīkāka informācija skolas mājaslapā www.j6vsk.lv
vai pa tālruni 63027467.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) Jelgavā, Zirgu ielā 47a.

Aicinām darbā sociālo aprūpētāju!
Prasības:
• 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālās
aprūpes jomā;
• vēlama pieredze aprūpētāja darbā;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.
Piedāvājam:
• darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• maiņu, dienas darbu.
Atalgojums 621 EUR.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu: jbsac@inbox.lv.
Tālrunis uzziņām: 63026313.
UZŅEMŠANA 2017./2018.M.G.
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLĀ
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālr. 63021897,
www.jvmv.lv, vvsk@izglitiba.jelgava.lv
• IESPĒJA MĀCĪTIES NO 1. LĪDZ 12. KLASEI:
KLĀTIENĒ, NEKLĀTIENĒ, PĒC INDIVIDUĀLA PLĀNA,
SESTDIENĀS
BEZMAKSAS TĀLMĀCĪBA
• MĀCĪBU STUNDU LAIKĀ JŪSU BĒRNU PIESKATĪS AUKLĪTE
• MĀCIES TEV IZDEVĪGĀ LAIKĀ UN VIETĀ!
• UZŅEMŠANA 07.06.2017., 16.06.2017., 23.08.2017.
no pulksten 10 līdz 18

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Floridā.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.00 Province.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Viens plus viena.
Francijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
23.35 Būt latvietim. Īrija.*
0.15  Haizivs pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.10 Top Latvijas Likteņdārzs. Pūtēju orķestra «Rīga» koncerts.*
2.10 Tautas sadziedāšanās Mežaparkā Dziesmu svētkos 2008.g.*
4.40 Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti.*
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hanatas piedzīvojumi kalnos. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00  Ansītis un Grietiņa. Vācijas pasaku filma.
12.10  Sniegbaltīte un Rožsārtīte. Vācijas pasaku filma. 2012.g.
13.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.35  Nepieradinātā Amerika.
Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.30 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 41.–44.sērija.
16.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
17.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

19.10 Izgudrotāji.*
19.40 SOKO Štutgarte. Seriāls. 11. un 12.sērija.
21.30 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 3.sērija.
23.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.10 Sporta studija.*
1.00  Dalasas pircēju klubs. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
3.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
6.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.55 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 80.sērija.
7.55 Suņi: viņu noslēpumainās dzīves. Lielbritānijas raidījums.
1.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienā.
10.30 Latvijas faili. Medaļas cena.
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
11.35 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas komēdija. 9.–12.sērija.
15.50 Samazini mani. Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 145. un 146.sērija.
23.10 Asins nauda. Austrālijas spraiga sižeta trilleris. 2012.g.
1.10 Tirāns. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.55 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.30 Latvijas faili. Medaļas cena.
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 4.sērija.
5.40 Kobra 15. Seriāls. 14.sērija.
6.55 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.15 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
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12.10 Pieci draugi 2. Vācijas ģimenes filma. 2013.g.
14.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.50 Sniegbaltīte un mednieks. ASV fantāzijas filma. 2012.g.
17.25 Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 3. Krievijas animācijas filma. 2015.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 «Need For Speed»: Ātruma slāpes. Spraiga sižeta filma.
22.35 Harolds un Kumārs bēg no Gvantanamo. ASV komēdija. 2008.g.
0.45 Garantētais medījums. ASV krimināldrāma. 2011.g.
2.25 Gatavo 3.
2.50 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 4.sērija.
3.20 Kobra 15. Seriāls. 12.sērija.
4.05 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 4.sērija.
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Izdzīvos savu vecāku
un vecvecāku atmiņas
 Jana Bahmane

«Vēlējāmies izprast, vai šodienas jauniešu bērnības
atmiņas atšķiras no viņu
vecāku un vecvecāku atmiņām par laiku pirms 20,
30, 40 un pat 50 gadiem.
Strādājot pie šī iestudējuma, sapratām, ka patiesībā
sajūtas un notikumi bija
gana līdzīgi – nozīmīgākā
atšķirība ir mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas,»
Jelgavas Jaunā teātra bērnu
un pusaudžu teātra studijas
pirmizrādi «Bērnības melodijas», kas 4. jūnijā pulksten
18 notiks kultūras namā
«Rota», raksturo režisors
Rihards Svjatskis.
Šis būs jau otrais Jelgavas Jaunā teātra bērnu un pusaudžu grupas kopējais mākslinieciskais darbs teātrī, kurā
17 jauni cilvēki caur savu pieredzi un
izpratni izstāstīs savu vecāku un vecvecāku bērnības atmiņas. «Iestudējumā
piedalīsies bērni un jaunieši vecumā no
8 līdz 15 gadiem, kas šajā mācību gadā
Jelgavas Jaunajā teātrī apguva teātra
mākslas pamatus. Teātris ne vienmēr
nozīmē pārģērbšanos kostīmos un nepieciešamību kaut ko iztēloties – mēs

NOTIKUMI

Teātris sastings smiltīs

cenšamies izpausmi rast caur sevi, un
tā ir mūsu pieeja teātra spēlei,» atklāj
R.Svjatskis.
Jaunieši stāstus atklās ne vien ar
aktierspēles starpniecību, bet savu
senču kādreizējās sajūtas izpaudīs arī
caur 20. gadsimta otrās puses mūziku, atkodējot laikmetu, kas risinājās
daudzus gadus pirms viņu dzimšanas.
«Lielākais izaicinājums ir fakts, ka
nedz dekorācijas, nedz arī kādi citi rekvizīti aizgājušo laiku atgriezt nevarēs
– vislabāk, manuprāt, to var raksturot
garša, smarža un skaņa, tādēļ līdztekus
teātra spēles elementiem sajūtu centīsimies radīt ar mūzikas palīdzību,»
vērtē Jelgavas Jaunā teātra režisors.
Izrādē skanēs, piemēram, grupu «Jumprava» un «Menuets» skaņdarbi, arī
Emīla Dārziņa «Melanholiskais valsis»
un citas jauniešu vecāku un vecvecāku iemīļotas melodijas. «Domāju, ka
ikvienam ir vērts iepazīt tuvāk savus
vecākus un vecvecākus, kamēr mums
vēl ir tāda iespēja,» secina R.Svjatskis.
Jelgavas Jaunā teātra iestudējums
«Bērnības melodijas» kultūras namā
«Rota», Garozas ielā 15, pirmizrādi
piedzīvos 4. jūnijā pulksten 18. Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras
nama kasē, bet stundu pirms izrādes  Jana Bahmane
– kultūras namā «Rota». Cena ir 3
Šogad Jelgavā īpaši tiek
eiro, pensionāriem, studentiem un
godātas teātra tradīcijas,
skolēniem – 2 eiro.

Pasākumi pilsētā
1. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu pasniegšana.
Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
1. jūnijā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Pusaugušie», stāsti par
pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
2. jūnijā no pulksten 18 līdz 24 – Baznīcu nakts. Dalība – bez maksas (Sv.Jāņa
baznīcā, Jelgavas Romas katoļu katedrālē un Jelgavas Baptistu baznīcā).
2. jūnijā un 3. jūnijā pulksten 22 – deju studijas «Benefice» vasaras
koncerts «Tutepatās, Estepatās». Mākslinieciskā vadītāja – A.Andersone. Biļetes iepriekšpārdošanā DC «Cukurfabrika» un koncerta dienā. Biļešu cena –
3 € (Pasta salā).
3. jūnijā pulksten 13 – senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētku «Mītavas
tilti – 2017» koncerts «Līdz’ man dziesmu vācelīte» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
4. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra bērnu un pusaudžu studijas izrāde
«Bērnības melodijas» (atmiņu stāsti). Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā «Rota»).
9. jūnijā pulksten 21 – filmas «Hamlets» seanss, veltījums Elzas Radziņas 100.
jubilejai. Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Režisors – G.Kozincevs,
1964. gads. Dalība – bez maksas (pie «Kanclera nama»).
No 10. līdz 11. jūnijam – 11. starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls (Pasta
salā).
10. jūnijā pulksten 11 – ekskursija «Mākslinieku ceļš Jelgavā» (sākums no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
10. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas kristiešu draudzes«Godība» pasākums bērniem
«Klaunu spēles» – izrāde «Oki-Doki», burbuļu šovs, atraktīvas spēles un piepūšamās
atrakcijas. Uzstāsies grupa «My Radiant You». Dalība – bez maksas (Dambja ielā 26).
11. jūnijā pulksten 13 – ekskursija kājām «Teātra ceļš Jelgavā» (sākums no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
17. jūnijā pulksten 12 – veloekskursija pa Jelgavas apkārtni (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
17. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (Jelgavas tehnikuma zālē,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
17. jūnijā pulksten 12 – radošā nodarbība «Līgo Līgas, Līgo Jāņi!» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūnijā pulksten 16 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(pie kultūras nama).
21. jūnijā pulksten 17.30 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju apbalvošana (pie kultūras nama).
21. jūnijā pulksten 19 – Vasaras saulgrieži. Vainagu un vītņu pīšana, saules
pavadīšana, uguns rituāli, kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas kopā ar folkloras
kopām no visiem Latvijas novadiem. Ieeja – bez maksas (pils saliņā).
23. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde, R.Blaumaņa luga
«Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).

Izstādes
No 1. jūnija – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis» (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 4. jūnijam – izstāde «Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un
Elzai Radziņai 100» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 4. jūnijam – izstāde «Jelgavas profesionālais teātris 1924–1953», veltīta
Jelgavas profesionālā teātra aktieriem, režisoriem, scenogrāfam A.Spertālam
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 6. jūnijam – Mudītes Martinovas gleznu izstāde «Krāsu prieks» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. jūnijam – Katrīnas Vīnertes gleznu izstāde «Gaidot…» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku noslēguma darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija)
vēdekļu kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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veltot daudzveidīgus kultūras pasākumus kādreizējam
Jelgavas Profesionālajam
teātrim un tā personībām,
taču pavisam cita veida teātri jau drīzumā varēs ieraudzīt Pasta salā, kur 10. un
11. jūnijā notiks 11. starptautiskais Smilšu skulptūru
festivāls «Summer Signs»,
kas tēlniekus aicinās smiltīs
iemūžināt šo mākslas veidu.
«Teātra tematika ir ļoti pateicīga – tā raisa fantāziju
un piedāvā māksliniekiem
daudzveidīgas tēmas interpretācijas iespējas. Teātris
var būt dažāds – tas var izpausties baleta, leļļu teātra,
burleskas formā,» festivāla
tematiku raksturo Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars Pirvics,
papildinādams – tieši Jelgavu mēdz dēvēt par latviešu
teātra šūpuli.

Festivālam kopumā tika iesniegti
vairāk nekā 40 skulptūru pieteikumi,
no kuriem dalībai pasākumā ir apstiprināti 17 profesionāli mākslinieki
no sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas,
Francijas, Portugāles, Bulgārijas un
Krievijas. «Šajā laikā mākslinieki ir
ļoti pieprasīti, jo līdzīgi festivāli notiek
daudzviet pasaulē, un mums ir prieks,
ka līdzās ilggadējiem Jelgavas Smilšu
skulptūru festivāla dalībniekiem šogad
tajā piedalīsies arī vairāki debitanti.
Festivāla apmeklētāji Pasta salā varēs
aplūkot dažādus rokrakstus un sajust
pasaules tēlniecības elpu,» tā I.Pirvics.
Mākslinieki Jelgavā ieradīsies jau 4.
jūnijā, bet no 5. jūnija interesenti varēs
vērot smilšu skulptūru tapšanas procesu tiešraidē mājaslapā festivali.jelgava.
lv. Darbi ilgs līdz 9. jūnijam, kad žūrija
ieradīsies izvērtēt smilšu skulptūras.

«Āfrikas» smiltis
atdzims jaunā veidolā

Festivāla skulptūru izveidei šogad
mākslinieki izmantos vairāk nekā
1000 tonnas smilšu, kas saglabājušās
no pagājušā gada festivāla, kad tēlnieki
smilšu tēlos iedzīvināja Āfriku. «Smilšu
parks Pasta salā šogad tiks nedaudz
transformēts – mums nācās paaugstināt kalna pamatni, jo tā pakājē krājās
ūdens. Sagaidot māksliniekus, jau esam
uzsākuši veidot sagataves atbilstoši
viņu iesūtītajām skicēm,» skaidro I.Pirvics. Tā kā pagājušajā gadā skulptūras

Foto: no JV arhīva
tika veidotas no divu toņu smiltīm, arī
šajā festivālā māksliniekiem būs iespēja
variēt ar krāsu gammu, veidojot akcentus. Lai festivāla apmeklētāji varētu
pilnvērtīgāk aplūkot tēlnieku veikumu,
tiks izveidotas dažāda augstuma taciņas, kas ļaus smilšu skulptūras apskatīt
arī no augšpuses.

No marionetes līdz teātra kritiķim

festivāla noslēguma dienā, klātesošos
priecēs tādas grupas kā «Franco Franco», «Triana Park» un «Opus Pro».
Festivāla apmeklētāji varēs ne vien
apskatīt tēlnieku veikumu un izbaudīt
kultūras programmu, bet arī iemēģināt
roku smilšu skulptūru izveidē, apmeklējot smilšu darbnīcu. Jāpiebilst, ka
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
Smilšu skulptūru festivāla laikā aicina
doties izzinošās ekskursijās. Sestdien,
10. jūnijā, pulksten 11 ekskursijā
«Mākslinieku ceļš Jelgavā» interesenti
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītāja Māra Branča vadībā varēs iepazīt
mākslu, mākslinieku dzīvi un daiļradi
Jelgavā. Savukārt 11. jūnijā pulksten
13 kopā ar gidi Signi Lūsiņu ekskursijā
«Teātra ceļš Jelgavā» klātesošajiem
būs iespēja atklāt, kāpēc Jelgavu var
uzskatīt par latviešu teātra šūpuli. Abas
ekskursijas sāksies no Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa. Dalība
ekskursijās ir bez maksas, bet vietu
skaits ir ierobežots, tāpēc interesenti
aicināti iepriekš pieteikties, zvanot pa
tālruni 63005447.

Festivāla dalībnieku iesūtītās skices
apliecina, ka mākslinieki tēmu interpretē visai daudzveidīgi – kāds savā darbā
teātri atspoguļos caur trauslas balerīnas
tēla atveidi, savukārt cits teātri asociē ar
pantomīmu. Pasta salā taps arī tādi tēli
kā smilšu lelle, zilonis, teātra kritiķis,
marionete, Riekstkodis un citi – kopumā 15 konkursa skulptūrās.
Ilggadējie festivāla dalībnieki Inese
Valtere un Donatas Mockus arī šoreiz
Smilšu skulptūru festivāla apmeklētājus pārsteigs ar foto skulptūrām. «Teātra pirmsākumi ir meklējami Grieķijā,
tādēļ nolēmām attēlot amfiteātri, kurā
sēdēs grieķu tēli, simboliski atainojot,
ka dažkārt nemaz nevar saprast, kurš ir
skatītājs, kurš – aktieris,» ieceri skaidro
I.Valtere. Ikviens festivāla apmeklētājs Ērtāk un lētāk biļetes iegādāties
varēs iejusties sengrieķu amfiteātra iepriekšpārdošanā
Arī šogad Smilšu skulptūru festivāla
skatītāja lomā.
apmeklētāji aicināti izmantot iespēju
Teātris ne vien smiltīs, bet arī uz biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā –
Pasta salas skatuves
«Biļešu paradīzē» un Jelgavas kultūras
Šī gada festivāla tematika caurvīs ne nama kasē līdz 9. jūnijam biļetes varēs
vien mākslinieku darbus, bet arī aicinās nopirkt lētāk. Iepriekšpārdošanā biļete
uz līdzdarbošanos abu festivāla dienu pieaugušajiem maksā 4 eiro; skolēniem,
garumā. Ādolfa Alunāna Jelgavas studentiem, pensionāriem un invalīdiem
teātris piedāvās apmeklēt izrādi ģime- – 2 eiro. Pieejama arī ģimenes biļete (2
nei «Brēmenes muzikanti». «Izrāde ir pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais +
iestudēta diezgan klasiskā stilā, bet, 3 bērni), cena – 6 eiro. Uzrādot Jelgavas
atrodoties brīvā dabā, mēs centīsimies iedzīvotāja karti, biļetes iepriekšpārdoplašāk apspēlēt telpu, nojaucot tā dēvē- šanā būs iespējams iegādāties par 2 eiro;
to ceturto sienu un aicinot iesaistīties uzrādot Jelgavas skolēna karti – par 1
spēlē arī bērnus. Viņi varēs palīdzēt gal- eiro; ar «Jelgavas Vēstneša» kuponu, kas
venajiem varoņiem risināt problēmas, atrodams šajā un iepriekšējā laikraksta
kā arī kopā ar zvēriem doties pārgājie- numurā, atlaidi var saņemt, biļetes
nā, īstenojot deju soļus,» stāsta izrādes iegādājoties tikai iepriekšpārdošanā
režisors Andris Bolmanis. Iestudējums kultūras nama kasē, cena – 2 eiro. Savusestdien un svētdien Pasta salā notiks kārt festivāla norises dienās biļešu cena
pulksten 11 un 14.
pieaugušajiem būs 5 eiro; skolēniem,
Jelgavas Jaunais teātris aicina uz studentiem, pensionāriem un invalīdiem
izglītojošu un izklaidējošu izrādi ar – 3 eiro, ģimenes biļete – 10 eiro. Uzrādot
rotaļām un radošajām darbnīcām «Te- Jelgavas iedzīvotāja karti, biļetes cena
ātra spēle», kas abas festivāla dienas būs 3 eiro, bet Jelgavas skolēna karti – 2
interesentus pulcēs pulksten 12.30 un eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja
15.30. «Izrāde ir veidota, pamatojoties festivālā – bez maksas. «Iegādātā biļete
uz teātra sporta principu un darbībā ie- būs derīga visas dienas garumā, tādēļ
saistot arī bērnus. Pirmo reizi šo iestu- apmeklētāji, saņemot zīmodziņu, varēs,
dējumu rādījām Teātra svētkos – bērni piemēram, no rīta apskatīt skulptūras,
varēja iepazīt teātra spēles elementus, bet vakarā doties klausīties koncertus.
bet vislabāk viņiem patika radošās Festivāla apmeklētāju ērtībai internetā
darbnīcas – muzikālā, grima un teātra nopirktās festivāla biļetes būs iespējams
spēles darbnīca,» vērtē izrādes režisors uzrādīt arī elektroniskā formātā,» papilRihards Svjatskis. Savukārt vakarā dina I.Pirvics.
Pasta salā notiks koncerti – sestdien
Sestdien Pasta sala apmeklētājiem
no pulksten 17.30 muzicēs Ivo Fomins, būs atvērta no pulksten 10 līdz pusNormunds Rutulis, grupas «Tumsa» naktij, bet svētdien interesenti festivālu
un «Zaļā galma kapella», bet svētdien, aicināti apmeklēt no pulksten 10 līdz 23.

