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3500 leduspuķes
pārtapušas simtgades dobē

Izsludina konkursu par
sakoptāko pilsētvides objektu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina tradicionālo konkursu «Sakoptākais pilsētvides
objekts». Līdz 10. jūnijam iedzīvotāji aicināti pieteikt sakoptākās
privātmāju teritorijas,
zaļākos daudzdzīvokļu
māju logus, lodžijas vai
balkonus, sakārtotākos
daudzdzīvokļu namu
pagalmus, sakoptākās
valsts vai pašvaldības
iestādes, ražošanas uzņēmumus vai sabiedriskos objektus Jelgavā.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikācijas un
mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta informē, ka
objektus var pieteikt četrās nominācijās: «Zaļākais daudzdzīvokļu
mājas loga, lodžijas vai balkona
noformējums», «Sakoptākā privātmājas teritorija», «Sakoptākais
daudzdzīvokļu nama pagalms» un
«Sakoptākā valsts vai pašvaldības
iestāde, ražošanas uzņēmums
vai sabiedriskais objekts». To var
izdarīt personīgi Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielajā ielā 11), pa tālruni
63005558 vai e-pastu prese@
dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
Pasta salā gājējus un braucējus priecē puķu dobe Latvijas simtgades simbola formā sarkanbaltsarkanos toņos. Jelgavas uzvārds un tālruņa numurs.
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja stāsta, ka Driksas
Konkursa laureāti tiks apbalvoti
krastā starp LLU sporta namu un Mītavas tiltu simtgadei veltītā puķu dobe ir 26 metrus gara un 12 metrus plata. Tās
pamatā ir metāla karkass 30 centimetru augstumā, kurā iedēstītas puķes. «Simtgades puķu dobē iestādītas apmēram
3500 leduspuķes baltā un sarkanā krāsā, lai tās sasauktos ar Latvijas karoga krāsām. Jau šobrīd dobe izskatās labi, taču
viskrāšņāk leduspuķes ziedēs ap Jāņiem. Tiesa, laikapstākļi
ļoti labvēlīgi, tāpēc, iespējams, tas notiks pat agrāk,»
Tautasšobrīd
deju irfestivāls
saka I.Gamorja, piebilstot, ka leduspuķes izvēlētas,
jo tās ir bērni
vienas danci
no izturīgākajām
"Latvju
veda" vasaras puķēm. Plānots, ka puķu dobe
Driksas krastā būs līdz pat vēlam rudenim.
Foto: Ivars Veiliņš

Ģimenes, kurās aug vismaz
pieci bērni, var pieteikties
Dziesmu un deju svētku biļetēm

02.06.2018.

Bērnu tautas deju festivāla «Latvju bērni danci veda» gaitā, šo
sestdien, 2. jūnijā, autovadītājiem jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas
centrā un Pārlielupē.
No pulksten 10 līdz 15.30 satiksmei posmā no Pasta līdz
Uzvaras ielai būs slēgta Krišjāņa
Barona iela.
Tāpat autovadītājiem jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem
festivāla dalībnieku gājiena laikā. Gājiens pulksten 16 sāksies
Jāņa Čakstes bulvāra un Lielās
ielas krustojumā, tālāk virzoties
2.
pa Lielo ielu, Rīgas ielu, Brīvības 2.
bulvāri un Lāčplēša ielu un noslēdzoties pie Zemgales Olimpiskā centra. Satiksme gājiena
maršrutā – no J.Čakstes bulvāra
un Raiņa ielas krustojuma līdz
Autoosta
Lāčplēša un Kronvalda ielas Autoosta
krustojumam – būs slēgta no
pulksten 15 līdz 17.30.
1.
Jāpiebilst, ka 2. jūnijā būs aizliegts novietot automašīnas
1.
Pasta ielā pie Raiņa parka,
J.Čakstes bulvārī posmā no Raiņa
līdz Lielajai ielai, kā arī K.Barona
ielā posmā no Pasta līdz Uzvaras
ielai.

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

pasākumā, kas notiks 19. jūnijā,
un par to viņi tiks informēti personīgi. Balvu saņems gan konkursa
uzvarētāji, gan izlozes kārtā arī
viens no objektu pieteicējiem.
Vērtējot konkursam pieteiktos
objektus, vērā tiks ņemts, kā tas
iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku
kustības virzieniem, objekta labiekārtojums – ierīkoto apstādījumu,
celiņu, laukumu, ūdenskrātuvju,
mazo arhitektūras formu kompozīcija un izvēles pamatotība –,
žoga caurskatāmība un objekta
uzturēšanas stāvoklis.
Pēc konkursa komisijas lēmuma
var tikt vērtēti arī tie objekti, kuri
atbilst konkursa nosacījumiem,
bet nav tam pieteikti. Tāpat žūrijas
komisija var noteikt papildu nominācijas vai izslēgt kādu no tām,
noteikt vairākus uzvarētājus vienā
nominācijā, kā arī piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas. Konkursā
netiek vērtēti iepriekšējo divu gadu
uzvarētāji.
Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības
jautājumos Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā iekļauta Jelgavas pašvaldības Būvvaldes vadītājas vietniece Arhitektūras un pilsētvides
sektora vadītāja Zeltīte Bīmane,
Būvvaldes galvenā māksliniece
Laura Vizbule un ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere un pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste
Ilze Gamorja, kā arī L.Klismeta.

Festivāla norises darbība

Festivāla norises darbība

Ielu koncerti no plkst.10:00 līdz15:00 Ielu koncerti no plkst.10:00 līdz15:00
1. Raiņa parks
1. Raiņa parks
2. Kultūras nama teritorija
2. Kultūras nama teritorija
3. Pils saliņa
3. Pils saliņa
Aizliegts novietot transportu stāvvietās ielu
malās
Aizliegts novietot transportu stāvvietās ielu
Slēgta satiksme festivāla gājiena laikā no malās
plkst.15:00 līdz 17:30 (J.Čakstes bulvāris,
Lielā iela, Rīgas iela, Brīvības bulvāris, Slēgta satiksme festivāla gājiena laikā no
Lāčplēša iela)
plkst.15:00 līdz 17:30 (J.Čakstes bulvāris,
Slēgts Krišjāņa Barona ielas posms no
plkst.10:00 līdz15:30
Autostāvlaukumi apmeklētājiem

Lielā iela, Rīgas iela, Brīvības bulvāris,
Lāčplēša iela)
Slēgts Krišjāņa Barona ielas posms no
plkst.10:00 līdz15:30
Autostāvlaukumi apmeklētājiem

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Šis Latvijā ir pasludināts par Goda ģimenes
gadu, tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija iecerējusi ģimenēm, kurās
aug vismaz pieci bērni,
piešķirt brīvbiļetes uz
XXVI Vispārējo latviešu
dziesmu un XVI Deju
svētku pasākumiem.
Jelgavas ģimenes, kurās aug
pieci un vairāk bērnu un kuras
vēlas bez maksas piedalīties svētku
pasākumos, līdz 5. jūnijam aicinātas pieteikties Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9.
Sociālo lietu pārvaldes pārstāve
Dace Diržine informē, ka Jelgavas
pilsētā deklarētās daudzbērnu
ģimenes, kuras aprūpē vismaz
piecus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus
bērnus un pilngadīgas personas,
kuras nav sasniegušas 24 gadu

vecumu, ja tās mācās, kuras vēlas
un kurām ir iespēja nokļūt uz
Dziesmu un deju svētku pasākumiem no 5. līdz 8. jūlijam, aicinātas
pieteikties Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā
(115. kabinets). Brīvbiļetēm var
pieteikties līdz 5. jūnijam.
Jāpiebilst, ka ģimenes pašas
varēs izvēlēties, kuru no piedāvātajiem svētku pasākumiem apmeklēt. Biļešu skaits ir ierobežots,
tāpēc prioritāri tās tiks piešķirtas
Jelgavas daudzbērnu ģimenēm,
kurās ir seši un vairāk bērni. Pēc
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
aplēsēm, mūsu pilsētā savu dzīvesvietu deklarējušas vairāk nekā
30 šādu ģimeņu.
D.Diržine piebilst, ka, piesakoties biļetēm, būs jānorāda vārdi,
uzvārdi, bērnu skaits un deklarētās dzīvesvietas adrese. «Ar to
vienlaikus persona piekrīt, ka
viņas ģimenes locekļu personas
dati tiek pārbaudīti un apstrādāti
Dziesmu un deju svētku biļešu
saņēmēju uzskaitei,» papildina
D.Diržine.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs
Krāsaini, interesantos tērpos, formās,
kopā ar dažādiem
tēliem, piemēram,
multfilmu varoņiem,
mīmiem un valsts
galvenajiem policistiem runci Rūdi
un bebru Bruno,
muzikāli un skaļi,
demonstrējot priekšnesumus un iesaistot 124 motorizētus
transportlīdzekļus,
– tādi šogad mēs
bijām Pilsētas svētku
gājienā. Tieši gājiens
visspēcīgāk ikvienam – gan dalībniekiem, gan skatītājiem – ļauj izjust
pēdējo divu gadu
Pilsētas svētku devīzi
«Mēs esam Jelgava».
Jāpiebilst, ka šogad
gājiens bija 3945
metrus garš un
pirmo reizi to varēja
vērot interneta
tiešraidē. Šo iespēju
izmantoja gandrīz
30 000 cilvēku.

Ar jestrām dziesmām un dejām mazākos svētku apmeklētājus priecēja Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Mazā raganiņa».
Sestdien Hercoga Jēkaba
laukumā un pie
kultūras nama
bija dažādas
interesantas un
aktīvas nodarbes
– zīmēšana, krāsošana, burbuļu
pūšana, šaušana
ar loku, piepūšamās atrakcijas, karuselis,
izjāde ar zirgu,
vizināšanās ar
mašīniņām un
citas. Burbuļi un
šaušana ar loku
patika arī pieaugušajiem.

Viens no plašāk apmeklētajiem svētku pasākumiem bija Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts Hercoga Jēkaba
laukumā piektdienas vakarā. Divu dienu garumā jelgavniekus un pilsētas viesus svētkos no šīs skatuves sveica arī grupas
«Musiqq» un «Mākoņstūmēji», Dailes teātra aktieru muzikālā apvienība «Ilga», pūtēju orķestri un citi mākslinieki.
Otro gadu Pilsētas svētki iestiepās arī RAF
dzīvojamajā masīvā – tur notika koncerts
«Draudzības vainags», kurā uzstājās
dažādu nacionālo biedrību kolektīvi.
Uz ugunskura tika vārīta arī draudzības
zupa, ar kuru cienāti svētku apmeklētāji.
«Šādi notikumi atdzīvina rajonu un ienes
svētku noskaņu, bet gribētos, lai svētki te
ir biežāk. Cilvēki sēž un klausās koncertu,
aizmirstot par visām savām kaitēm,»
spriež RAF rajona iedzīvotāja Zinaīda.

Svētkos bija padomāts arī par sportiskām
aktivitātēm. Kamēr 18 komandas piedalījās 3 x 3 basketbola turnīrā, līdzjutēji un
skatītāji pārbaudīja savus spēkus plankā
– vingrinājumā balstā guļus uz apakšdelmiem. Šai avantūrai piekrita pat kāda 77
gadus veca kundze, kura godam izturēja
divarpus minūtes.

Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs
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Tradicionāli Pilsētas svētku ieskaņā uz pieņemšanu pie Jelgavas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa tika aicināti pāri, kuri šogad
svin Zelta kāzas – 50 laulības gadus. «Iepazināmies, mācoties
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mežsaimnieku 1. kursā. Kad
3. kursā tuvojās sadale, lai jaunos speciālistus nosūtītu darbā uz
noteiktu vietu, sapratām, ka būs jāšķiras, bet mēs to negribam,»
savas kopdzīves sākumu atceras jelgavnieki Juris un Helēna Liepas.
Helēnas kundze spriež: svarīgi, ka ir kam vairāk pievērsties, ja ir
grūtāki brīži attiecībās, piemēram, darbs un bērni, lai nav uzreiz
jāskrien prom. «Arī tas nāk par labu, ja mājās ir kāds kustonis – ja
gadās kāds strīds, izej pastaigāties ar suni, un dusmas pāriet,» viņa
piebilst. Šogad Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
sveikti 22 zelta pāri.

Divas reizes – piektdien un sestdien pusnaktī – Jelgavas debesīs uzziedēja krāšņas un skanīgas ugunspuķes.

«Mūsu pilsētas lielākā vērtība ir mūsu cilvēki,» Pilsētas svētku priekšvakarā pasniedzot pilsētas augstākos apbalvojumus, uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Goda zīmi par ilggadēju un profesionālu darbību Studentu klubā,
ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā un Jelgavas vārda popularizēšanu saņēma LLU Studentu kluba vadītāja Anita Prūse (no labās), savukārt Goda rakstu
– LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Tehnoloģiju un zināšanu pārneses
nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava par pārtikas speciālistu izglītošanu
un aktīvu darbību Jelgavas uzņēmējdarbības attīstībā, Jelgavas Valsts ģimnāzijas
ķīmijas skolotāja Agnese Freiberga par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un
jaunatnes izglītošanā Jelgavā, Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas skolotāja Arta Jurgenovska par augstu profesionālo meistarību, ieguldījumu jaunatnes izglītošanā
un pilsētas vārda popularizēšanu, tautas deju ansambļa «Lielupe» mākslinieciskā
vadītāja Elita Simsone par augstu profesionālo meistarību, aktīvu darbu, ieguldījumu Jelgavas kultūras attīstībā un pilsētas vārda popularizēšanu un biedrību
«Jelgavas roņi» un «Jelgavas jahtklubs JJK» valdes loceklis Aleksandrs Jakovļevs
par nopelniem un ieguldījumu sportā un sabiedriskajā darbībā Jelgavas pilsētā.

Jelgavniekus divus vakarus priecēja koncerti
Zemgales Olimpiskajā centrā – piektdien izskanēja Eduarda Rozenštrauha simtgades dziesmu
svētku koncerts «Bij’ vasara toreiz tik zaiga» ar
dažādu mākslinieku piedalīšanos, bet sestdien
uzstājās Jelgavas bigbends ar solistiem Elzu Rozentāli un Ralfu Eilandu. Jelgavnieki labprāt izmantoja iespēju bez maksas savā pilsētā
apmeklēt augsta līmeņa koncertus.
Šogad
Jelgava
svētkos
saņēma
kādu īpašu dāvanu
– būvmaisījumu ražotājs «Sakret»
pilsētai uzdāvināja no betona veidotu telpisku
Latvijas ģerboni. Jāpiebilst, ka
šādu ģerboni jau saņēmusi Valsts
kanceleja, Ministru kabinets, Latvijas vēsturiskie novadi, Daugavpils
un Latvijas Pašvaldību savienība.
Ģerbonis sver 15 kilogramus, ir
420 x 594 milimetrus liels un 30
milimetrus biezs. Tas ir saskaņots
Svētki ir arī laiks, kad atskatāmies uz paveikto, tāpēc par tradīciju kļuvusi to pilsētas skolu ar Valsts heraldikas komisiju un
audzēkņu godināšana, kuri mācību gada laikā guvuši panākumus starptautiskos konkursos, veidots tā, lai to varētu izvietot
mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Šogad Zemgales gan iekštelpās, gan ārpusē pie ēkas
Olimpiskajā centrā paldies teikts 189 skolēniem un 114 pedagogiem.
fasādes.

Uz mirkli piestāt un ļauties mākslas burvībai svētku apmeklētājiem piedāvāja
Jelgavas Tautas gleznošanas studijas āra darbnīca. «Mums tā ir ikdiena – trenējam
roku un uztveri,» norāda studijas vadītāja Anda Buškevica. Bet svētku apmeklētājiem bija iespēja ielūkoties mākslas darbu tapšanas procesā un pārliecināties,
ka uz vienu un to pašu iespējams paraudzīties dažādām acīm.

«Manuprāt, šogad Pilsētas svētki ir ļoti labi izdevušies. Viena no jaukākajām svētku
tradīcijām ir balle senioriem pils saliņā – jaunajiem savas izklaides, vecajiem – savas,
un šogad sagadījās tā, ka muzicēja viens no mūsu mīļākajiem ansambļiem – «Sestā
jūdze»,» teic jelgavnieki Sandra un Armands. Jāpiebilst, ka zaļumballi pils saliņā
svētdien apmeklēja arī jauni cilvēki un ģimenes ar bērniem.

Jautrību svētku apmeklētājos raisīja
žonglētājs Enriko, kurš centās uzstādīt
jaunu rekordu – žonglējot ar dunčiem,
pāriet pāri trim gulošiem vīriem –, kas
viņam arī izdevās.

Gaidāmo XXVI Vispārējo latviešu
dziesmu un XVI Deju svētku atmosfēru
Uzvaras parkā uzbūra Jelgavas tautas
deju dejotāji, koncertā «Ceļā uz Māras
zemi» izdejojot svētku repertuāru.
Tieši iespēja izbaudīt Dziesmu un deju
svētku noskaņu daudzus jelgavniekus
mudināja apmeklēt šo koncertu.

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Varēs spēlēt
futbolu un
florbolu
 Ritma Gaidamoviča
Arī šovasar bērni un jaunieši
vecumā no septiņiem līdz 25
gadiem aicināti bez maksas piedalīties futbola turnīrā «Basta
football» Jelgavas 6. vidusskolas
stadionā Loka maģistrālē 29,
bet pirmo reizi šovasar tiek
organizēts arī florbola turnīrs
«Basta floorball», kas notiks
Jelgavas 5. vidusskolas stadionā
Aspazijas ielā 20. Pirmais florbola turnīra posms – 7. jūnijā,
bet futbola – 13. jūnijā. Sākums
abiem turnīriem – pulksten 16.
Katrā no sporta veidiem šovasar
notiks seši posmi.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) informē, ka šī
ir iespēja bērniem un jauniešiem
aktīvi pavadīt brīvo laiku, turklāt
dalība šajos mačos ir bez maksas.
Gan futbola, gan florbola turnīrs notiks trīs vecuma grupās:
vecākajā grupā (1993.–2001.
gadā dzimuši spēlētāji), vidējā
grupā (2002.–2006. gadā dzimuši
spēlētāji) un jaunākajā grupā
(2007.–2011. gadā dzimuši spēlētāji). Komandu reģistrācija
notiks stadionā sacensību dienā
stundu pirms to sākuma – no
pulksten 15.
Florbolā spēlētāji, kuriem ir
savs inventārs, aicināti to ņemt
līdzi uz turnīru, bet tiem, kuriem
pašiem florbola nūju un bumbiņu
nav, tās nodrošinās organizatori.
Ar abu sacensību nolikumu var
iepazīties SIP mājaslapā www.
sip.jelgava.lv.
«Basta football» turnīra posmi
notiks 13. un 28. jūnijā, 12. un 26.
jūlijā, 9. un 23. augustā. «Basta
floorball» turnīra posmi paredzēti
7. un 21. jūnijā, 5. un 19. jūlijā, 2.
un 16. augustā.
Futbola spēles organizē SIP
sadarbībā ar Latvijas Futbola
federācijas Zemgales Futbola centru, bet florbola turnīra
sadarbības partneri ir florbola
komanda «JeNo».
Akmens masas santehnikas ražošanas
uzņēmums SIA «Vispool»
(reģ.Nr.40003548179)
aicina darbā

RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES),
kuru galvenie pienākumi būs dažādu ar
ražošanas procesu saistītu darbu veikšana
(pulēšana, krāsošana, apstrāde u.c.).

Prasības:
• vēlama vidējā izglītība;
• precizitāte dotā uzdevuma veikšanā,
atbildības izjūta;
• prasme darboties komandā un patstāvīgi.
Piedāvājam:
• darbu stabilā ražošanas uzņēmumā, kas
nepārtraukti attīstās;
• darbinieku apmācību atbilstoši darba
specifikai;
• algu – no 800 EUR (bruto);
• darba laiku – katru darba dienu no plkst.8 līdz 17.
E-pasts info@vispool.lv;
papildu informācija – pa tālruni 29136532.
Atrašanās vieta: «Rožlejas»,
Pēternieki, Olaines novads.

ZIŅAS

Atklāta interaktīva
dabaszinātņu spēle
Foto: Ivars Veiliņš

 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēkas Daiļliteratūras lasītavā atklāts interaktīvs dabaszinātņu stends, kas
sniedz iespēju izmēģināt četras ar dabaszinātņu
jomu saistītas spēles – tās veltītas pasaulslaveniem
zinātniekiem Īzakam Ņūtonam, Galileo Galilejam,
Arhimēdam un Marijai Sklodovskai-Kirī. «Bērniem
būs iespēja fiziku izzināt caur spēli, taču uzskatām,
ka spēle varētu būt saistoša arī bērnu vecākiem
un vecvecākiem, tādējādi iesaistot visu ģimeni,»
atklājot interaktīvo stendu, sacīja Jelgavas pilsētas
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa.
«Viens no bibliotēkas mērķiem ir izglītot sabiedrību, tādēļ
vēlējāmies izstrādāt mūsdienīgu
un bibliotēkas apmeklētājiem
saistošu interaktīvu stendu ar
iebūvētu skārienjutīgu ekrānu,
kameru fotoattēlu uzņemšanai
un programmatūru trīs valodās
– latviešu, krievu un angļu –,
kurā pieejamas četras dabaszinību jomai veltītas spēles.
Tajās darbojas pasaulslaveni
zinātnieki, tādēļ spēlētājiem būs
iespēja uzzināt vairāk par katra
zinātnieka atklājumiem fizikā
un sasaistīt gūtās zināšanas
ar reālo dzīvi,» stāsta Jelgavas
pilsētas bibliotēkas projektu
vadītāja Klinta Kalnēja. Viņa
papildina, ka ideja par šādu
izglītojošu stendu aizgūta no
Latvijas Nacionālās bibliotēkas,
kur ir pieejama līdzīga spēle.
«Interaktīvās spēles stimulē

bērna domāšanu, attīsta loģiku,
veicina koncentrēšanos. Tāpat
ar šo spēli vēlamies veicināt paaudžu sadarbību, aicinot to spēlēt ģimenes lokā,» tā K.Kalnēja.
Spēles dalībniekiem ir iespēja
iepazīt ne vien šo zinātnieku
atklājumus, bet arī interesantā
veidā izprast dabaszinību likumsakarības – to jau novērtēja bērnu un jauniešu centra «Junda»
pulciņa «Jundas ģitāras» dalībnieki, kuri muzicēja interaktīvā
stenda atklāšanas pasākumā.
«Man spēle ļoti patika – kaut arī
daudz ko jau biju apguvis skolā,
caur spēli mācīties ir daudz
vieglāk un interesantāk,» saka 4.
klases skolnieks Kristaps. Viņam
piekrīt arī 6. klases skolnieks Aigars, vērtējot, ka spēle ir saistoša
un pamācoša, neilgā laikā var
uzzināt daudz interesanta.
Jāpiebilst, ka stenda saturu

izstrādāja Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvs, bet dizainu
veidoja SIA «Web Multishop
Company».
Interaktīvais stends tapis
«Interreg V–A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
projekta «Inovatīvu risinājumu
attīstība bibliotēkās dažādu
paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā» gaitā, kas paredz,
ka līdz 2019. gada februārim
Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas
ir projekta vadošais partneris,
Liepājas Centrālajā zinātniskajā
bibliotēkā un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks modernizēti piedāvātie pakalpojumi,
tādēļ spēles atklāšanā piedalījās
arī sadarbības partneri no Šauļu
bibliotēkas. Projekta kopējās
izmaksas ir 585 262,94 eiro.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
projekta izmaksas ir 263 449,92
eiro, tostarp 223 932,43 eiro ir
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums, 13 172,50
eiro – valsts budžeta dotācija un
26 344,99 eiro – Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums.
Papildus interaktīvajam stendam projekta gaitā Jelgavas
bibliotēkā plānots uzstādīt arī
grāmatu drošības vārtus, kas
ļaus ieviest pašapkalpošanās
sistēmu, kā arī ierīkot videonovērošanu.

Tuvojas izlaidumi pilsētas skolās
Nākamnedēļ 9. un 12. klašu skolēni vēl kārtos pēdējos valsts pārbaudes darbus, bet pēc tiem
būs izlaidumi. Jelgavā izlaidumu maratonu 8. jūnijā ievadīs Jelgavas Mūzikas vidusskolas divpadsmitie, bet lielākā daļa izlaidumu gaidāmi 15. un 16. jūnijā. Pēc Jelgavas Izglītības pārvaldes
datiem, 9. klasi mūsu pilsētā absolvēs 574 skolēni, 12. klasi – 353 skolēni, Jelgavas Mūzikas
vidusskolu – 12, Jelgavas Amatu vidusskolu – 161, Jelgavas tehnikumu – 125 audzēkņi.

Izlaidumi Jelgavas izglītības iestādēs 2017./2018. mācību gadā
9. klase
Izglītības iestāde

Datums

Jelgavas 1. internātpamatskolaattīstības centrs
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12. klase

Laiks

Vieta

15.06.

pulksten 16

skolas zālē

Jelgavas 2. pamatskola

15.06.

pulksten 16

skolas aktu zālē

Jelgavas 4. vidusskola

15.06.

pulksten 18

skolas koncertzālē

15.06.

pulksten 15

skolas koncertzālē

Jelgavas 5. vidusskola

16.06.

pulksten 12; 14

skolas aktu zālē

15.06.

pulksten 13; 15

skolas aktu zālē

Jelgavas 6. vidusskola

15.06.

pulksten 15

skolas aktu zālē

15.06.

pulksten 17

skolas aktu zālē

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

16.06.

pulksten 12; 14.30; 17 skolas aktu zālē

15.06.

pulksten 16

kultūras nama zālē

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

15.06.

pulksten 12; 14

skolas aktu zālē

15.06.

pulksten 17

skolas aktu zālē

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

15.06.

pulksten 15

skolas aktu zālē

Jelgavas Valsts ģimnāzija

16.06.

pulksten 14; 17

LLU aulā

29.06.

pulksten 18

LLU aulā

08.06.

pulksten 17

skolas aktu zālē

Jelgavas Mūzikas vidusskola
Jelgavas tehnikumā – 22.06. (skolas aktu zālē):
• pulksten 11 – mēbeļu galdniekiem, apdares darbu tehniķiem, klientu
apkalpošanas speciālistiem, datorsistēmu tehniķiem, inženierkomunikāciju tehniķiem, programmēšanas tehniķiem;
• pulksten 14 – automehāniķiem, viesmīlības pakalpojumu speciālistiem, ESF autoatslēdzniekiem.

Datums

Laiks

Vieta

Jelgavas Amatu vidusskolā – 21.06. (skolas aktu zālē):
• pulksten 14 – pavāra palīgiem, pavāriem, frizieriem, montāžas darbu
atslēdzniekiem, mazumtirdzniecības komercdarbiniekiem, tērpu stila
speciālistiem, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu izgatavošanas
speciālistiem, «Jauniešu garantijas» grupas frizieriem, vizāžistiem,
konditoriem, metinātājiem (MAG).

Saeimas vēlēšanās Jelgavā
būs 15 vēlēšanu iecirkņi
 Ritma Gaidamoviča

6. oktobrī Latvijā
notiks 13. Saeimas
vēlēšanas, kurās uz
nākamajiem četriem
gadiem būs jāievēl
100 parlamenta deputāti. Mūsu pilsētā
šajā dienā strādās 15
vēlēšanu iecirkņi. Jelgavas domes deputāti maija domes sēdē
apstiprināja precizējumus divu iecirkņu
nosaukumos.
Jelgavas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics
stāsta, ka vēlēšanu iecirkņu
skaits pilsētā un to atrašanās
vieta paliek nemainīga. «Pagājušajā ceturtdienā domes sēdē
pilsētas domes deputāti lēma
par grozījumiem divu iecirkņu
nosaukumos, tos precizējot.
Proti, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola tiek aizstāta
ar vārdiem «Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas
Sabiedrības integrācijas pārvalde», kas šobrīd darbojas
Skolotāju ielā 8, bet Jelgavas 1.
internātpamatskola līdz ar tās
funkciju paplašināšanos – ar
vārdiem «Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs».
Adrese abiem iecirkņiem nemainās,» skaidro J.Dēvics.
Jāpiebilst, ka Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā.
Centrālā vēlēšanu komisija
informē, ka deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13.
Saeimas vēlēšanām notiks no
18. jūlija līdz 7. augustam.

Jelgavas pilsētas
vēlēšanu iecirkņi
• Jelgavas 3. sākumskola Uzvaras
ielā 10
• Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Kultūra» Krišjāņa Barona ielā 6
• Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Meiju ceļā 9
• Jelgavas 5. vidusskola Aspazijas
ielā 20
• Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde Skolotāju
ielā 8
• Jelgavas 2. internātpamatskola
Filozofu ielā 50
• Jelgavas bērnu un jauniešu
centrs «Junda» Pasta ielā 32
• LLU sporta zāle Tērvetes ielā
91D
• SIA «Alvima» Lietuvas šosejā 2
• Miezītes bibliotēka Dobeles
šosejā 100
• Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu
ielā 1
• Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs Institūta ielā 4
• Jelgavas pilsētas slimnīca Brīvības bulvārī 6
• Jelgavas 6. vidusskola Loka
maģistrālē 29
• Jelgavas Amatu vidusskola
Akadēmijas ielā 25

Šajās Saeimas vēlēšanās pirmo
reizi būs spēkā nosacījums, kas
paredz, ka kandidātu sarakstu
drīkst iesniegt reģistrētas
partijas, kuras dibinātas ne
vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām
un kurās ir ne mazāk kā 500
biedru. Ja kandidātu sarakstu
iesniedz partiju apvienība,
tajā ietilpstošajām partijām
arī jābūt dibinātām ne vēlāk
kā gadu pirms vēlēšanām un
apvienībā kopā jābūt ne mazāk
kā 500 biedriem.

Dzimtsarakstu nodaļā
mainīts pieņemšanas laiks
 Ritma Gaidamoviča

Domājot par apmeklētāju ērtībām, Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļas darbā veiktas
izmaiņas.
No 28. maija ir mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdienās Dzimtsarakstu nodaļā
apmeklētāji gaidīti no pulksten
13 līdz 19, bet otrdienās klientus
pieņem līdz pulksten 17, nevis,
kā iepriekš, līdz pulksten 18. Vēl
viens jaunums – par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem Dzimtsarakstu nodaļā var norēķināties ar
bankas norēķinu karti.
Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska skaidro, ka apmeklētāju
pieņemšanas laiks mainīts, izvērtējot reālo situāciju. «Līdz šim
pirmdienās klienti tika pieņemti
dienas pirmajā pusē – no pulksten
9 līdz 13 –, taču pieredze liecina,
ka dažādas izziņas citās iestādēs
var saņemt priekšpusdienā, bet
pie mums, piemēram, lai saņem-

tu miršanas apliecību, cilvēki nāk
tikai pēc pulksten 11. Līdz ar to
nolēmām, ka racionālāk būtu
apmeklētājus pieņemt dienas
otrajā pusē. Vēl svarīgi – līdz šim
pirmdienās nodaļā tika veikta
tikai mirušo personu reģistrācija,
bet līdz ar pieņemšanas laika
izmaiņām pirmdienās pieejami
visi mūsu sniegtie pakalpojumi,
izņemot svinīgās laulību ceremonijas Dzimtsarakstu nodaļas
telpās,» stāsta nodaļas vadītāja.
Tāpat norēķināties par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, samaksāt valsts un pašvaldības nodevu
šobrīd jau var uz vietas nodaļā,
izmantojot bankas norēķinu
karti, – skaidras naudas norēķini
nav iespējami.
Klientu pieņemšanas laiks
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā
Pirmdienās – no pulksten 13 līdz 19
Otrdienās un ceturtdienās – no
pulksten 9 līdz 12 un no pulksten
14 līdz 17
Trešdienās un piektdienās – no
pulksten 9 līdz 12
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Atvadās no trenera

FK «Jelg a v a »
27. maijā
Zemgales
Olimpiskajā centrā
aizvadīja «SynotTip» Virslīgas 10. kārtas
spēli pret turnīra tabulas līderiem «RFS»
un piedzīvoja zaudējumu ar 0:2. Pēc
zaudētās spēles FK «Jelgava» vadība
no darba atlaida galveno treneri Raviļu
Sabitovu, kura vadībā komanda Virslīgas turnīrā šosezon zaudējusi sešās no
10 spēlēm. Līdz jauna trenera atrašanai
ar komandu strādās esošais treneru
sastāvs – Dāvis Caune, Sergejs Diguļovs
un Mihails Miholaps. Nākamā spēle
jelgavniekiem būs 15. jūnijā izbraukumā
ar FC «Riga».

Uzstāda jaunu
personīgo rekordu

Šķēpmetējs Gatis Čakšs ar jaunu personīgo rekordu uzvarējis starptautiskās
vieglatlētikas sacensībās «Rīgas kausi», kas notika 29. maijā atjaunotajā
Daugavas stadionā Rīgā. G.Čakšs savā
labākajā mēģinājumā šķēpu raidīja
83,89 metrus tālu, kas ir jauns sportista
personīgais rekords un deva arī uzvaru
sacensībās. Otrās vietas ieguvējs Rolands Štrobinders no Gata atpalika par
55 centimetriem. G.Čakšs ir izpildījis
arī Eiropas vieglatlētikas čempionāta
kvalifikācijas normatīvu, kas ir 80 metri.
Tas, vai viņš startēs Eiropas čempionātā,
atkarīgs no pārējo Latvijas šķēpmetēju
sezonas laikā uzrādītajiem rezultātiem.
Eiropas čempionāts notiks no 7. līdz 12.
augustam Vācijā, Berlīnē.

SPORTS
Kopvērtējumā – piektie

Rēzeknē aizvadīts trešais
««Bigbank» skrien Latvija» posms. Tajā Jelgavas
komanda izcīnīja 6. vietu,
bet turnīra kopvērtējumā
ierindojas 5. vietā. Rēzeknē Edgars Simanovičs
pusmaratona distancē
ar laiku 1:16,05 stundas
izcīnīja 5. vietu kopvērtējumā, Salvis Brasavs ar
laiku 1:26,17 stundas –
17. vietu kopvērtējumā. 10,5 km distancē
Oskars Stāmers (attēlā) ar laiku 38:05
minūtes izcīnīja 7. vietu kopvērtējumā,
Ilzei Sermolītei – 64. vieta kopvērtējumā.
5,2 km distancē Daigai Dābolai ar laiku
23:33 minūtes 8. vieta starp sievietēm,
kopvērtējumā – 56. vieta.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Atkārtoti izpilda normatīvu

Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) audzēknis Didzis Rudavs
atkārtoti izpildījis Pasaules jaunatnes olimpisko spēļu A normatīvu 50
metros brasā. Tas Didzim izdevās 2.
Latvijas junioru un jauniešu čempionātā 50 metru peldbaseinā, kurā viņš
50 metrus brasā veica 28,41 sekundē
(iepriekšējais rezultāts – 28,84 sekundes). «Didzis uzlaboja savu rezultātu,
palielinot iespējas tikt uz šīm vērienīgajām sacensībām,» norāda JSPS direktore Zelma Ozoliņa, Pasaules jaunatnes
olimpisko spēļu A normatīvu 50 metros
brasā šobrīd Latvijā ir izpildījuši divi
peldētāji – Latvijas izlases sastāvs būs
zināms septembrī. Pasaules jaunatnes
olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 18.
oktobrim Argentīnā, Buenosairesā.

«Tagad mācos braukt uz ātrumu»
 Ilze Knusle-Jankevica

5

No 2. līdz 31. maijam
Jelgavas Mākslas skola pieņem
iesniegumus jaunajam mācību gadam!

Uzņemam 8–18 gadus vecus skolēnus programmā
«Vizuāli plastiskā māksla» (20V un 30V).
Vairāk informācijas – www.j-m-s.lv; tālrunis 26674446.

Jelgavas 3. sākumskola

turpina bērnu uzņemšanu 2018./2019. m.g. obligātās
pirmsskolas izglītības programmu grupās un

1. klasēs ar iespēju papildus
apgūt slidotprasmi.

Sīkāka informācija – pa tālruni 63022256, 63021073
vai e-pastu 3ssk@izglitiba.jelgava.lv.

Foto: Ivars Veiliņš

Sudraba medaļa Eiropas kausa superenduro kopvērtējumā un 3. vieta Baltijas kausa
enduro sprinta 1. posmā – ar
šādiem panākumiem gadu
iesācis mototriālists Andris
Grīnfelds. Viņš ir viens no
sportistiem, kuru par panākumiem martā un aprīlī trešdien
tradicionālajā pasākumā «Mēneša laureāts» sveica Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne.
Šogad Andris debitēja enduro sacensībās un ar saviem rezultātiem ir ļoti
apmierināts. «Triālā galvenais uzsvars
ir uz šķēršļu pārvarēšanu, bet enduro
sacensībās noteicošais tomēr ir ātrums,
kas turklāt apvienots ar šķēršļu pārvarēšanu. Tā kā nāku no triāla, ar šķēršļiem
man problēmu nav, bet braukt uz ātrumu
es tagad tikai mācos,» stāsta sportists.
Šobrīd viņa mērķis ir pilnveidoties super
enduro, kas ir šķēršļu trases veikšana uz
laiku – sacensības notiek ziemā arēnā
izveidotā trasē. Lai labāk tām sagatavotos, viņš vasarā plāno startēt arī enduro
sprintā un ekstrēmajā enduro. «Baltijas
kausa enduro sprinta 1. posmā bija jāveic
trase pa mežu bez īpašiem šķēršļiem,
dienas laikā nobraucot ap 100 kilometru. Savā klasē – klases tiek dalītas pēc
motocikla jaudas – es izcīnīju 3. vietu,
un, manuprāt, tas ir ļoti labs rezultāts,
pat nebiju cerējis uz medaļu,» stāsta
sportists. Andris plāno startēt arī pārējos
divos Baltijas enduro sprinta posmos, kā
arī cer izmēģināt spēkus ekstrēmajā enduro, kas ir nedaudz līdzīgs superenduro,

«SOL Baltics OU» Latvijas filiāle
(reģ.Nr.401039337600)

aicina darbā APKOPĒJAS(-US)

telpu uzkopšanai Ziemeļu ielā 14, Mārupes novadā, LV-1053.
Brīvie darba laiki:
no plkst.7 līdz 19 (2/2);
no plkst.19 līdz 7 (2/2).
Darba apraksts:
• nodrošināt lidostas ēku tīrību.

tikai notiek vasarā āra trasē.
Tā kā šosezon A.Grīnfeldam ir citas
prioritātes, šogad seškārtējais Latvijas
čempions moto triālā par šo titulu vairs
necīnīsies – čempions tiek noteikts septiņu posmu kopvērtējumā, bet Andris
plāno startēt tikai atsevišķos posmos, ja
būs laiks. «Baltijas čempiona tituls tiek
izcīnīts divu dienu sacensībās vienā nedēļas nogalē, un ceru, ka tajās startēšu,»
teic sportists.
Vēl par panākumiem martā un aprīlī
sveikti Edgars Bergs un Ingrīda Priede

Latvijas izlase spēlēs Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas vīriešu volejbola
izlase jeb Latvijas vilki, kā
komanda šogad tiek dēvēta, aizvada Eiropas Sudraba
līgas sacensības. Viena no
mūsu izlases mājas spēlēm
notiks Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC),
6. jūnijā uzņemot Austrijas
volejbolistus.
Sudraba līgā sacenšas astoņas komandas, kas sadalītas divās grupās,
aizvadot divu apļu turnīru – ar katru
komandu tiekoties gan mājās, gan izbraukumā. Latvijas izlase spēlē grupā
ar Austriju, Maķedoniju un Kosovu.
Latvijas vienības galvenais treneris Avo
Kēls norāda, ka izlases mērķis vispirms
ir iekļūt finālā, bet pēc tam pacīnīties
arī par uzvaru turnīrā. Lai iekļūtu
finālā, Latvijas izlasei grupā ir jāuzvar,
jo Maķedonija kā finālturnīra rīkotāja
jau nodrošinājusi vietu tajā. Finālspēles
notiks 15. un 16. jūnijā.
Pirmajā aplī Latvijas izlase izcīnīja
trīs uzvaras, un tagad Latvijas vilkiem
divas spēles izbraukumā – 30. maija
vakarā, kad «Jelgavas Vēstnesis» jau
bija nodots tipogrāfijā, notika spēle pret

Kosovu, bet 3. jūnijā izlase tiksies ar
Maķedoniju. Savukārt mājas spēle pret
Austriju mūsu volejbolistiem notiks
ZOC 6. jūnijā pulksten 19.30. «Vēlamies
popularizēt volejbolu Latvijas reģionos,»
norāda Latvijas Volejbola federācijas
ģenerālsekretārs Edgars Zaiženijs, piebilstot, ka izlase Eiropas Sudraba līgas
spēles aizvadīja arī Daugavpilī.
Pirmajā tikšanās reizē mūsu komanda Austriju uzveica ar 3:1. «Bijām nedaudz labāki komandas spēlē, kamēr viņiem spēle lielā mērā balstījās uz abiem
līderiem, kuri uzņēmās iniciatīvu, daudz
uzbruka, bet bija arī kļūdas un nesaprašanās. Arī atbildes spēlē austriešiem būs
šie paši līderi, bet mums galvenais ir
atcerēties, kā tikām ar viņiem galā, un
izdarīt to pašu,» pēc pirmās spēles ar
Austriju norādīja Latvijas izlases cēlājs
Deniss Petrovs, piebilstot, ka jāuzlabo
serve, jo šajā elementā bijis daudz kļūdu.
Biļetes uz spēli var iegādāties internetā
www.bezrindas.lv, kā arī spēles dienā
no pulksten 17.30 – ZOC. Biļetes cena
iepriekšpārdošanā – 5 eiro, pensionāriem
un skolēniem – 50 procentu atlaide (pie
ieejas jāuzrāda apliecinošs dokuments),
bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas (pie ieejas jāuzrāda bērna personu
apliecinošs dokuments). Biļete spēles
dienā ZOC maksās 7 eiro.

par medaļām pasaules «Grand Prix»
posmā vieglatlētikā pielāgotajā sportā,
ziemas peldētāji Aleksandrs Jakovļevs un
Mihails Petrišins, Latvijas ziemas čempione diska mešanā Dace Šteinerte, džudists
Artūrs Gorniks par 1. vietu Latvijas U-16
meistarsacīkstēs, cīkstonis Marks Apsītis
par 1. vietu Latvijas meistarsacīkstēs
jauniešiem, karatisti Kims Petrovs un Artjoms Groševs par izcīnītām medaļām 8.
SKDUN «Shotokan» Eiropas čempionātā
karatē jauniešiem, Milēna Rinkeviča par
3. vietu Eiropas jauniešu sambo čempio-

nātā, BMX braucējs Kristens Krīgers par
5. vietu UEC Eiropas kausa posmā, Latvijas čempioni skvošā Elīza Dombrovska,
Pauls Eliass Rozenvalds, Laura Badūne
un Baiba Lulle, Zlata Karpoviča par 1.
vietu Latvijas čempionātā mākslas vingrošanā, kā arī trīs mūsu pilsētas sporta
komandas: hokeja klubs «Zemgale/LLU»
par 2. vietu Latvijas čempionātā, sieviešu
volejbola komanda «Jelgava» par 2. vietu
Latvijas čempionātā un vīriešu volejbola
komanda «Biolars/Jelgava» par 3. vietu
Latvijas čempionātā.

Paziņojums par atkārtotas izsoles «Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā,
nomas tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 15.06.2018. plkst.12.30.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005508.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Uzņēmums piedāvā:
• apmaksātus transporta izdevumus 35 EUR vērtībā;
• stabilu atalgojumu (3 EUR/st. pirms nodokļu nomaksas);
• piemaksas par nakts, svētku vai virsstundu darbu;
• sociālās garantijas.
Jūsu CV gaidīsim pa e-pastu personals@sol.lv.
Tālrunis 25720181.
Lūgums ņemt vērā, ka pretendentam tiks veikta
iepriekšējās darbības pārbaude, kā arī tiks ievēroti ierobežojumi, kas saskaņā ar likuma «Par aviāciju» 57.1
panta ceturto daļu liedz pretendentu pieņemt darbā.

Jelgavas pilsētas dome paziņo
Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka 2018.
gada 24. maijā ir pieņemts lēmums
Nr.7/10 «Atzīt par spēku zaudējušu
detālplānojumu teritorijai Bērzu ceļā 24, Jelgavā, kadastra
Nr.09000360002, platība 38 821 m2» un izdoti Jelgavas
pilsētas saistošie noteikumi Nr.8/12 «Jelgavas domes
2008. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.08-21
«Teritorijas Bērzu ceļā 24 detālplānojums. Saistošā daļa»
atzīšana par spēku zaudējušiem».

Piedāvā darbu
Kārlis Ausmanis piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) lauksaimniecībā.
T.29660598 (zvanīt pēc plkst.20).
Jelgavas Mūzikas vidusskola (reģ.
Nr.90000073499) 2018./2019. mācību
gadā aicina darbā dabaszinību skolotāju
(uz nepilnu darba slodzi). Pieteikties pa
tālruni 63020203, 63022173.
AS «Jelgavas mašīnbūves rūpnīca» (reģ.
Nr.40003028515) aicina darbā grāmatvedi. Darba laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8 līdz 17. T.26163344.
Ruslans Homenko piedāvā darbu auto
krāsotāja palīgam(-dzei) krāsošanas
darbos. T.26042696.
SIA «Zemgales veselības centrs»
(reģ.Nr.40003321647) aicina darbā medicīnas māsu. Piedāvājam pilnu
darba slodzi. T.63084011.

Aizsaulē aizgājuši
VILMA KUPSTE (1933. g.)
JĀNIS LANKOVSKIS (1939. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. jūnijs
LTV1
5.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. “Liepājas dzintars”.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2648.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 42.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Nele Berlīnē. Vācijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. 15 no 100. Ganību dambis un Vējzaķsala.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 85. un 86.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2648.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.). 5. un 6.sērija.
8.05 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 83. un 84.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Eiropas sudraba līga volejbolā. Austrija – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 9.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 3. un 4.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 21.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 26.sērija.
11.50 Tīģera acis. ASV drāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 27.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 55.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 28.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 90.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Šerloks Holmss un doktors Vatsons. Iepazīšanās.
22.45 Okšķeris 3. Krievijas detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 13.sērija.
0.25 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 90.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.55 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
6.15 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
6.45 Transformeri: iznīcības laikmets.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
10.05 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 13.sērija.
12.00 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 98. un 99.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 8. un 9.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 9.sērija.
21.00 Kobra 11-22. Seriāls. 3.sērija.
22.05 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 20.sērija.
23.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.05 Nekā personīga.*
1.00 Sveika, Rīga!*
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 9.sērija.
2.05 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 386., 387. un 388.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 5. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».

8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2649.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 43.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 87. un 88.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2649.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Lauris Dzelzītis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Žistēns Trido. Cita Amerika.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
0.20  Trīs musketieri 3D. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2011.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Folkloras
konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».*
9.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 85. un 86.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skaņusaite Latvijā.*
13.15 Eiropas sudraba līga. Maķedonija – Latvija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 13.sērija.
20.10  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.10  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 10.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Rudens bērns. Vācijas drāma. 2012.g.
23.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. Oldies Rock. «Credo» un «Līvi».
1.00 Vienas dienas restorāns.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 22.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 2014.g. 27.sērija.
11.40 Citas svarīgākas lietas. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 28.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 29.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 91.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības tvērienā. ASV melodrāma. 2017.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.50 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 91.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
7.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
8.50 Suns, kurš izglāba vasaru. ASV ģimenes filma. 2015.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 14.sērija.
12.00 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 100. un 101.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 9. un 10.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 10.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 22.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
0.00 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
1.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 10.sērija.
2.00 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 389., 390. un 391.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 6. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Ganību dambis un Vējzaķsala.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2650.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 44.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 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 89. un 90.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 43.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2650.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Piedzīvojums dabā.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 9. un 10.sērija.
1.15  Žistēns Trido. Cita Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Skaņusaite Latvijā.*
9.30 Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 87. un 88.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.55 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
12.25 Garšu skola. Raidījums (krievu val., ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 10.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas sudraba līga volejbolā. Latvija – Austrija.
21.30  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 11.sērija.
22.30  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.25 Personība. 100 g kultūras.*
0.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Naumovas koncerts.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 23.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 28.sērija.
11.40 Mīlestības tvērienā. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.55 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1.sērija.
16.55 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 30.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 92.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.30 Juras laikmeta parks. ASV fantastikas filma.
1.00 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 13.sērija.
1.25 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 92.sērija.
2.10 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 8.sērija.
2.50 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
7.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 75.sērija.
8.20 Ceļojumi laikā: rubīna stāsts. Vācijas fantāzijas filma. 2013.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 15.sērija.
12.00 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 102. un 103.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 10. un 11.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 11.sērija.
21.00 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 17.sērija.
21.45 Tēta nedienas 5. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
23.55 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.55 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 20.sērija.
1.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 11.sērija.
2.15 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 392., 393. un 394.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 7. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2651.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 45.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 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 91. un 92.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 44.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2651.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Latvijas kods. Vectēva tēvs. Dokumentāla filma.
22.05  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. 15 no 100. Ganību dambis un Vējzaķsala (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 7.sērija.
9.00 Pauls no Kalvenes. Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 89. un 90.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulk.).*
13.05 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».*
15.00 Zemes stāsti.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 11.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 12.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Naumovas koncerts.
23.55 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 24.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Goda lieta. Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 2.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 31.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 93.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
22.10 Sievu maiņa. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 5.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 93.sērija.
2.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
7.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
8.50 Rasela neprāts. ASV ģimenes filma. 2015.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 16.sērija.
12.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 22.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 11. un 12.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 12.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 6.sērija.
22.00 Džeks Raiens: ēnu aģents. ASV spraiga sižeta trilleris. 2014.g.
0.05 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 19.sērija.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 12.sērija.
2.15 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 395., 396. un 397.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 8. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 13.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 93. un 94.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 45.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 13.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Vajadzīga soliste. Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNUMS. Inspektors Džordžs Džentlijs 8. Lielbritānijas
seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
2.05  Musketieri 3. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 9. un 10.sērija.
4.05 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.50 Dzintara puse.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Ganību dambis un Vējzaķsala (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.
8.55 Aktuālie pasaules jautājumi. «Islāma valsts» gūstā: jaunas
jezīdu sievietes pārbaudījums. Dokumentāla filma.
9.25 Aktuālie pasaules jautājumi. Mana bēgšana. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 91. un 92.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras (ar surdotulk.).*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Personība. 100 g kultūras. A.Kreipāns.*
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 12.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
20.20  Ārstējot Alcheimera slimību. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.15  Ķerot lielos viļņus. ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
0.25 Man pieder tas, ko sauc par laimi.
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.*
2.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis».
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 SeMS. Laboratorija.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 25.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 2.sērija.
11.50 Īstā meitene. ASV melodrāma.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.55 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 3.sērija.
16.55 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 32.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 94.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Senās mājas mistērija.
Nāvīgais darījums. ASV detektīvfilma. 2018.g.
23.05 Dons Žuans de Marko. Lielbritānijas drāma. 1995.g.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 94.sērija.
1.40 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
8.50 Burvju telefons. ASV ģimenes filma. 2014.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 17.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 6.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 81.–84.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Alvins un burunduki. ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
22.20 Dumpīgā jaunība. ASV komēdija.
0.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
1.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 398., 399. un 400.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 9. jūnijs
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. *
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Galdiņ, klājies! Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.10 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 119. un 120.sērija.
12.10  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 Izziņas impulss. Raidījums.*
13.10 Es mīlu ēdienu!*
13.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.55 Piedzīvojums dabā.*
14.25 Latvijas kods. Vectēva tēvs. Dokumentāla filma.
15.05 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
16.35 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Milzu jūras čūska. Mīti un īstenība.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
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  Šekspīra un Hetavejs. Lielbritānijas detektīvseriāls.
2018.g. 3. un 4.sērija.
23.15  Ķerot lielos viļņus. ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
1.25 Liepāja izAICINA. Jauniešu koncerts.*
4.00 Manā mežā nav neviens. Multimākslinieks Hardijs Lediņš.*
4.52 Skaņusaite Latvijā.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
7.30 Province (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
11.00 Sporta studija (ar surdotulk.).*
11.45  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 7.sērija.
12.15 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
14.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc»*
16.50 Aculiecinieks.*
17.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.00  Ārstējot Alcheimera slimību. Dokumentāla filma.
19.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
20.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 7.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.15 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
1.20 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
1.50 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 205.–208.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 20.sērija.
6.10 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
7.55 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
11.15 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 28. un 29.sērija.
13.35 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
14.35 Robins un es. Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Senās mājas mistērija. Nāvīgais darījums. Detektīvfilma. 2018.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 27. un 28.sērija.
23.15 Notikums. ASV un Indijas fantastikas trilleris. 2008.g.
1.00 Citas svarīgākas lietas. Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.30 Rozamunde Pilčere. Goda lieta. Vācijas melodrāma. 2013.g.
4.00 LNT brokastis.*
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TV PROGRAMMA

22.45 Raimonds Pauls. «Dueti» –
Veronika Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš.
0.30 Sporta studija.*
1.15 Melu laboratorija (ar subt.).*
2.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle»
3.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Teātra dienas koncerts.
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
7.40 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Mani remonta noteikumi 3.
Realitātes šovs. 30., 31. un 32.sērija.
15.10 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 6.sērija.
15.40 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.

21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 29. un 30.sērija.
23.15 Īstā meitene. ASV melodrāma. 2015.g.
1.00 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
1.40 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
3.20 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
3.50 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 17.sērija.
6.50 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
7.20 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.30 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Albums. ASV melodrāma. 2014.g.
12.50 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 17.sērija.
13.35 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 12.sērija.
14.35 Mūmija. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
17.05 Rio. ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Fantastiskais četrinieks. ASV un Vācijas piedzīvojumu filma.
22.05 Paģiras 2. ASV un Vācijas komēdija. 2011.g.
0.10 Albums. ASV melodrāma. 2014.g.
2.00 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 12.sērija.
2.55 Iespējams tikai Krievijā 8. 7.sērija.
3.20 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 403., 404. Un 405.sērija

SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»»
1. jūnijā darbu
atsāk bērnu zobārsts.
Pierakstīties reģistratūrā
pa tālruni 63020392, 63022412.
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Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā –
uzņemšana 7. klasēs: komercvirzienā,
sociālajā virzienā, vides virzienā.
1. jūnijā plkst.10 – iestājpārbaudījums
(reģistrēšanās no plkst.9.30);
no 1. līdz 7. jūnijam – uzņemšanas pārrunas.
Mātera ielā 30, Jelgavā, tālrunis 63029212,
mājaslapa www.jsg.lv.

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 16.sērija.
7.00 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.20 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 48.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.–11.sērija.
13.20 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 15.sērija.
14.20 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 28.sērija.
14.50 Uzmini – kurš? ASV komēdija. 2005.g.
17.05 Alvins un burunduki. ASV ģimenes komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Rio. ASV animācijas filma. 2011.g.
21.30 Mūmija. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
0.00 Džeks Raiens: ēnu aģents. ASV spraiga sižeta trilleris. 2014.g.
2.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 15.sērija.
2.55 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 401. un 402.sērija.
3.55 Iespējams tikai Krievijā. 9.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Seko mums arī portālos:

Svētdiena, 10. jūnijs
LTV1

draugiem.lv un

5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.00  Jaunzēlandes plašumi. Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Katoļu brīvdabas dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 17.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Dziesmusvētki.
16.45  JAUNUMS. Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
17.15 Daudz laimes, jubilār! Ilga Reizniece.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Draudzenes uz mūžu.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2013.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
22.35  Viens plus viena. Francijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
0.40  Inspektors Džordžs Džentlijs 8. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.20  Milzu jūras čūska. Mīti un īstenība. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.20  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
4.55 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

13. jūnijā pl. 1000

5. jūlijā pl. 1000
Programmējamo ciparvadības darbagaldu
(CNC) kursi (virpošana, frēzēšana ar Fanuc, Mazak,

Siemens, Heidenhain vadības sistēma)

Metinātāju kursi

(Lokmetinātājs
metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē
(MAG, MIG, TIG, MMA)
Jums ir iespēja pieteikties eksāmenam Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrā un iegūt valsts atzītu
dokumentu par profesionālo kvalifikāciju profesijā Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās
gāzes vidē (MAG)
Papildu informācija un pieteikšanās: Kr. Barona ielā
40, Jelgava, LV3001, Tālr.: 26171465, e-pasts:
maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv
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LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Vienas dienas restorāns.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100.
Ganību dambis un Vējzaķsala (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 205.–208.sērija.
12.15  Galdiņ, klājies! Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.25 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
14.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
15.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Norvēģijas.
17.00 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Somija («Rozā lentīšu spēle»).
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 5. un 6.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Nav laika sapņot. Vācijas drāma. 2014.g.

facebook.com

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Topošo vecāku
skola
Strādā vesels
6. jūnijā pl. 1730
27. jūnijā pl. 1730
1. augustā pl. 1730

26. septembrī pl. 1800
27. septembrī pl. 1730

Ēd vesels

3. oktobrī pl. 1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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NOTIKUMI

Latvijai – 100

Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs
Foto: no JV arhīva

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Patrīcija Paula Ķikule, 10 gadi

Pasta salā valdīs
dzīvnieku pasaule
 Jana Bahmane

Kāpēc tā?
Kāpēc, mājup braucot pār robežu,
Gribas atvērt logu un ieelpot?
Kāpēc, izkāpjot Rīgas lidostā,
Negribas steigties, vien uzsmaidīt?
Kāpēc Latvijas ziemas salos
Ir siltāks par dienvidu karstumiem?
Kāpēc, stāvot pie Baltijas jūras,
Gribas ar acīm to noglāstīt?
Kāpēc Latvijas zemenes gardākās
pasaulē,
Pelēkie zvirbuļi spilgtākie?

Es esmu vēl ļoti jauns
Un daudz ko vēl nesaprotu,
Bet šķiet –
Tā mana zeme,
Kuru redzot kļūst drošāk,
Kuru zinot ir košāk,
Par kuru labākas man citas nav.
Tikai te man var klāties gaišāk un siltāk,
Te – manā zemē Latvijā.
PATRIKS STRAZDS,
Jelgavas 4. sākumskola, 6. klase

Pasākumi pilsētā
2. jūnijā – bērnu tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda». Piedalās vairāk
nekā 4000 jauno dejotāju. No pulksten 10 līdz 10.30 – atklāšanas pasākums
Raiņa parkā. No pulksten 11 līdz 15 – ielu koncerti Raiņa parkā, pils saliņā un pie
Jelgavas kultūras nama. No pulksten 16 līdz 17.30 – dalībnieku gājiens, ziedu
nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa. Pulksten 18 – festivāla lielkoncerts Zemgales
Olimpiskajā centrā. Ieeja – bez maksas.
3. jūnijā pulksten 13 – multikulturāls pasākumu kopums «Draudzības vainags»
(Tehnoloģiju vidusskolas stadionā).
9. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra Pusaudžu studijas izrāde «Robežas». Oriģināldarbs. Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
13. jūnijā pulksten 19 – Zaļenieku Tautas teātra viesizrāde «Kazanovas mētelis».
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 15 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzī).
14. jūnijā pulksten 19 – tautasdziesmu sadziedāšanās vakars «Ar tēvzemi sirdī»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
16. jūnijā pulksten 10 – Tradicionālo amatu dienas nodarbība «Vasaras
saulgriežu vainagu pīšana». Meistare – Z.Kursīte. Pieteikšanās pa tālruni 63005447,
63005445. Dalības maksa – 4,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. jūnijā pulksten 11.10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros
pa Zaļenieku pagastu. Ilgums – 7,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447,
63005445. Dalības maksa – 8 € (tikšanās – Jelgavas autoostā).
19. jūnijā pulksten 14 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(Ozolskvērā).
20. jūnijā pulksten 11 – Jelgavas pils 280 gadu jubilejai veltītā konference
«Jelgavas pils laikmeta spogulis» (LLU muzejā).
20. jūnijā pulksten 17.30 – Rīgas Senās mūzikas centra koncerts «Kurzemes
hercogistes galma komponistu mūzika» (LLU muzejā).
21. jūnijā – «Baltica 2018». Novadu diena Jelgavā. Vasaras saulgrieži. No
pulksten 17.30 līdz 18.30 – folkloras kopu sadziedāšanās pilsētā. No pulksten
20 – vainagu un vītņu pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, danči, kopā ar
folkloras kopām no Igaunijas, Pļaviņām un Zemgales novada (Jelgavas pils salā).

Izstādes
No 1. līdz 10. jūnijam – EST–LAT–LIT Baltijas valstu skolu jaunatnes deju svētku
izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 1. jūnija līdz 20. jūlijam – A.Kļaviņa gleznu izstāde «Skatos apkārt un sevī»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 10. jūnijam – «Mākslinieki Jelgavai 2018»: Jelgavas Mākslinieku biedrības
dalībnieku darbu pavasara izstāde Latvijas simtgadē (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 22. jūnijam – «Latvijai 100»: TLMS «Dardedze» izstāde «Tautas tērpi –
tradicionālie un jaunrade» (kultūras namā).
Līdz 22. jūnijam – U.Rogas Zīmēšanas studijas gada nobeiguma darbu izstāde
(kultūras namā).
Līdz 26. jūnijam – A.Gibetas mākslas studijas gleznu izstāde «Septiņas
noskaņas» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. jūnijam – izstāde «Jelgavas Tautas teātris»: atskats tā izveidē, darbībā,
Jelgavas pilsētas kultūras attīstībā (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 1. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: gleznotājas M.Veisbārdes un
tēlnieka A.Bērziņa darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

rojot saņemtās skices, M.Buškevics salā no pulksten 17 muzicēs lietuviešu
atklāj, ka tēlnieki tajās attēlojuši gan grupa «Jonis», kā arī pašmāju «Sudden
Jau nākamajā nedēļas nocilvēku un dzīvnieku draudzību un lights» un «Jumprava».
galē, 9. un 10. jūnijā, Pasta
cilvēka ienākšanu dzīvnieku pasaulē,
salā notiks 12. starptaugan arī skarbo un primitīvo savvaļas Izzinās Jelgavas kultūrvēsturi
tiskais smilšu skulptūru
dzīvnieku pasauli, tādēļ 15 konkursa un pilsētvides jaunumus
festivāls «Summer Signs
9. un 10. jūnijā interesentiem būs
skulptūrās iemūžinātie tēli būs daudz2018», kas šogad veltīts
iespēja doties Jelgavas reģionālā Tūveidīgi.
tēmai «Dzīvnieku pasaule».
«Pērn smilšu skulptūru parkā bija risma centra organizētās autobusu
«Katru gadu, izvēloties fesdivas fotoskulptūras, taču šogad esam tūrēs pa Jelgavu – izzinošie braucieni
tivāla tematu, raugāmies,
nolēmuši veidot vienu lielu demo sestdien un svētdien notiks pulksten
lai tas būtu apmeklētājiem
skulptūru, kuras autori būs ilggadējie 13 un 15. Jelgavas reģionālā Tūrisma
interesants un aktuāls, lai
Smilšu skulptūru festivāla dalībnieki centra pārstāve Sandra Grigorjeva
tēmas atspoguļojums smilInese Valtere un Sanita Rāviņa no informē, ka gida pavadībā varēs izšu skulptūrās izskatītos pieLatvijas un lietuviešu tēlnieki Do- zināt pilsētas nozīmīgākos vēstures
vilcīgi un veicinātu cilvēku
notikumus, ievēronats Mockus un
interesi tās apskatīt klātieMartinas Gaubas.
Smilšu skulptūru tapšanas jamākās apskates
nē. Domājam, ka šā gada
vietas un jaunu«Skulptūrā ilusprocesam varēs sekot līdzi mus, tostarp vides
tēma «Dzīvnieku pasaule»
trēsim mītu par to,
ir daudzveidīga un būs
objektu «Laika
ka zemeslodi uz satiešsaistē mājaslapā
saistoša gan mazākajiem
rats 100», Langervām mugurām tur
www.festivali.jelgava.lv.
festivāla apmeklētājiem,
valdes mežu un
dzīvnieki – ziloņi
gan arī pieaugušajiem,»
grafiti sienu Loka
un bruņurupuči.
vērtē Jelgavas pilsētas pašMēs, cilvēki, dzīvojam mājās, bet dzīv- maģistrāles un Aviācijas ielas krustovaldības iestādes «Kultūra»
nieki – dabā, un viņi tur pasauli, kurā jumā – pie šiem objektiem plānota arī
vadītājs Mintauts Buškevics.
mēs visi mītam,» skulptūras ideju izkāpšana un to tuvāka apskate.
Braucieni sāksies un noslēgsies pie
ieskicē D.Mockus. Demo skulptūra,
Šogad dalībai Smilšu skulptūru ko mākslinieki pabeigs jau šonedēļ, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
festivālā apstiprināti 15 profesionāli būs aptuveni piecus metrus augsta un torņa, un katras tūres paredzētais
tēlnieki no Latvijas, Lietuvas, Beļģijas, teju 18 metrus plata.
ilgums ir pusotra stunda. Dalības
Ukrainas, Ungārijas, Čehijas un Kriemaksa – 3 eiro; skolēniem – 1,50 eiro,
vijas, bet skiču konkursam kopumā Skatuve – starp estrādi
bet pirmsskolas vecuma bērniem –
tika iesniegti 55 mākslinieku pietei- un slidotavu
bez maksas. Maksimālais dalībnieku
Pasta salas estrādes jumta izbūves skaits vienā tūrē ir 40 cilvēki, tādēļ
kumi. «Tēlnieku interese par festivālu
šogad bija liela. Saņēmām pieteikumus darbu dēļ šogad festivāla lielā skatuve braucienam jāpiesakās iepriekš pa tālarī no tālākām valstīm, piemēram, atradīsies laukumā starp Pasta salas runi 63005447 vai pa e-pastu tic@torASV un Ķīnas, taču, izvēloties skices, slidotavu un estrādi. «Sadarbojamies nis.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka pieteikties
primāri izvērtējām mākslinieka pie- ar būvniekiem, un mūsu primārais tūrēm varēs, kamēr būs brīvas vietas.
redzi, tēmas interpretāciju un skices uzdevums ir nodrošināt piekļuvi smilkvalitāti, un, jāatzīst, joprojām labā- šu skulptūru parkam un apmeklētāju Līdz 8. jūnijam biļetes
kie skulptori ir no Krievijas,» stāsta drošību, tādēļ šogad nosacīti būs divas būs pieejamas lētāk
Mudinot festivāla apmeklētājus
M.Buškevics. Festivāla mākslinieku festivāla zonas – smilšu skulptūru
vidū būs gan ilggadējie dalībnieki, parks un festivāla centrālā skatuve biļetes iegādāties savlaicīgi, iepriekšgan arī tēlnieki, kuri Smilšu skulp- pie Pasta salas slidotavas,» papildina pārdošanā tās pieejamas par zemāku
cenu: biļete pieaugušajiem maksā
tūru festivālā Jelgavā iepriekš nav iestādes «Kultūra» vadītājs.
Divu dienu garumā Pasta salā va- 4 eiro; skolēniem, studentiem, penpiedalījušies – pirmo reizi festivālā būs
pārstāvēta Čehija un Beļģija. Tēlnieki rēs baudīt kultūras programmu visai sionāriem un invalīdiem – 2 eiro.
Jelgavā ieradīsies 3. jūnijā, bet darbu ģimenei – sestdien un svētdien dienas Var iegādāties arī ģimenes biļeti (2
pie skulptūru izveides uzsāks pirm- pirmajā cēlienā notiks Jelgavas Jaunā pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugudien, 4. jūnijā. Ņemot vērā, ka Pasta teātra un Ādolfa Alunāna Jelgavas šais + 3 bērni), kuras cena ir 6 eiro.
salā norit būvdarbi, un smilšu parkā teātra izrādes bērniem. Sestdien pulk- Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti,
strādās tēlnieki, sala no 4. jūnija līdz sten 13.30 un svētdien pulksten 12 biļetes iepriekšpārdošanā var nopirkt
un 15 varēs sekot par 2 eiro, uzrādot Jelgavas skolēna
9. jūnija pulksten
līdzi notikumiem apliecību – par 1 eiro, bet ar «Jelgavas
10 apmeklētājiem
Ņemot vērā, ka Pasta salā
Jelgavas Jaunā Vēstneša» kuponu, kas atrodams šajā
būs slēgta.
norit būvdarbi un smilšu
teātra bērnu iz- un iepriekšējā laikraksta numurā,
Smilšu skulptūrādē «Izgudrotā- atlaidi var saņemt, biļetes iegādājoru tapšanas proparkā strādās tēlnieki,
ji», bet Ā.Alunāna ties tikai iepriekšpārdošanā kultūras
cesam varēs sekot
sala no 4. līdz 9. jūnija
Jelgavas teātris nama kasē, cena – 2 eiro.
līdzi tiešsaistē māSavukārt festivāla norises dienās
piedāvās rotaļu
jaslapā www.festipulksten 10
izrādi un rotaļas biļešu cena pieaugušajiem būs 5 eiro;
vali.jelgava.lv, bet
apmeklētājiem būs slēgta.
bērniem, kas sest- skolēniem, studentiem, pensionāriem
novērtēt veikumu
dien paredzētas un invalīdiem – 3 eiro, bet ģimenes
klātienē festivāla
apmeklētāji aicināti 9. un 10. jūnijā. pulksten 12 un 15, bet svētdien – pulk- biļeti varēs iegādāties par 10 eiro. UzSestdien, 9. jūnijā, Pasta sala būs sten 13.30. Tāpat Pasta salā darbosies rādot Jelgavas iedzīvotāja karti, biļetes
atvērta no pulksten 10 līdz pusnaktij, smilšu skulptūru darbnīca, kurā cena būs 3 eiro, bet ar Jelgavas skolēna
bet svētdien – no pulksten 10 līdz 23. interesentiem būs iespēja iejusties apliecību – 2 eiro. Bērniem līdz 7 gadu
tēlnieku lomā, veidojot savas smilšu vecumam ieeja festivālā – bez maksas.
Varēs sastapt dzīvniekus
Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūskulptūras.
no pagātnes
Savukārt pēcpusdienā un vakarā Pa- ras nama kasē, «Biļešu paradīzes» kasēs
Smilšu skulptūru izveidei māksli- sta salu pieskandinās vairāki koncerti. un internetā, bet festivāla norises dienās
nieki kopumā izmantos vairāk nekā Sestdien no pulksten 17.30 uzstāsies – arī Pasta salā. Jāpiebilst, ka festivāla
1000 tonnu smilšu, kas saglabājušās grupa «Iļģi», Aija Andrejeva, «Bet apmeklētāju ērtībai biļetes varēs uzrādīt
no pērnā festivāla, kad tēlnieki tajās Bet», bet vakara noslēgumā, pulksten arī elektroniski, kā arī, pametot festivāla
iedzīvināja teātri, bet šogad Pasta salā 22, uz skatuves kāps Normunds Jaku- norises teritoriju, saņemt zīmodziņu,
taps kā dinozauri, tā arī ziloņi, pērtiķi, šonoks un L.Tipa orķestris. Festivāla kas sniegs iespēju Pasta salā konkrētajā
leduslāči un citi smilšu tēli. Rakstu- noslēdzošajā dienā, svētdien, Pasta dienā atgriezties arī vēlāk.

