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dome
«UVZ Baltija» plāno sasniegt Jaunā
darbu sāks pirms Jāņiem
80 miljonus latu apgrozījumu
 Sintija Čepanone

Ar pamatakmens kapsulas iemūrēšanu dots starts jaunās
vagonu rūpnīcas «UVZ Baltija» būvniecībai Jelgavā. Svinīgajā
pasākumā līdztekus Jelgavas pilsētas mēram Andrim Rāviņam
un «UVZ Baltija» valdes priekšsēdētājam Andrejam Sačikam
(abi attēlā) piedalījās arī Latvijas prezidents Andris Bērziņš, Latvijas satiksmes ministrs Anrijs Matīss, Krievijas rūpniecības un
tirdzniecības ministrs Deniss Manturovs un koncerna «Uralvagonzavod» ģenerāldirektors Oļegs Sijenko.
Foto: Ivars Veiliņš

1. jūnijā notikušajās
pašvaldību vēlēšanās
arī jelgavnieki lēma,
kam turpmākos četrus
gadus uzticēt pilsētas
vadību. Kā apliecina
vēlēšanu rezultāti, vairums nobalsojušo atzinīgi novērtē līdz šim
uzņemto pilsētas attīstības kursu – lielāko atbalstu Jelgavas pašvaldības vēlēšanās guvusi
domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa pārstāvētā Zaļo un Zemnieku
savienība.

«Jelgavnieki ir balsojuši par
pastāvību un šogad mums uzticējušies vēl vairāk nekā 2009.
gadā,» vērtējot Jelgavas pašvaldības vēlēšanu rezultātus,
teic līdzšinējais Jelgavas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš. Viņa
pārstāvētā Zaļo un Zemnieku
savienība ieguva lielāko vēlētāju
atbalstu – 40,1 procentu vēlētāju
balsu, iegūstot sešas vietas Jelgavas domē.
Trīs vietas jaunajā domē ieguva politisko partiju apvienība
«Saskaņas Centrs», pa divām
– nacionālā apvienība «Visu
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešdien, 5. jūnijā, iemūrēts lielākā Krievijas vagonbūves
koncerna «Uralvagonzavod» (UVZ) rūpnīcas pamatakmens Jelgavā, un tiek prognozēts, ka jau nākamā gada
rudenī no konveijera noripos pirmie vagoni. «Tā būs modernākā vagonu rūpnīca Eiropā,» uzsver UVZ ģenerāldirektors Oļegs Sijenko, piebilstot, ka rūpnīcas apgrozījums
tiek lēsts ap 80 miljoniem latu gadā.
«Pēc rūpīgas iespējamo ražošanas vietu un apkārtējās infrastruktūras izpētes, kā arī nekustamo
īpašumu tirgus cenu analīzes,
mūsuprāt, esam atraduši ideālu
vietu rūpnīcai – Jelgavu. Būtiski ir
tas, ka arī pašvaldība ir pretimnākoša un ieinteresēta gan investīciju
piesaistē, gan jaunu darba vietu

radīšanā,» norāda UVZ meitasuzņēmuma «UVZ Baltija» valdes
priekšsēdētājs Andrejs Sačiks.
Viņš min, ka Latvijai kopumā ir
vairākas būtiskas priekšrocības
– ģeogrāfiskā dislokācija, likumu
sakārtotība, kapitāla drošība, darbaspēka pieejamība un izmaksas.
Rūpnīca, kuras izveidē plānots

investēt 14 miljonus latu, atradīsies
bijušās Jelgavas cukurfabrikas
teritorijā. Paredzēts, ka ražotnes
būvniecība noslēgsies 2014. gada
rudenī, līdz tam arī Jelgavas pašvaldība apņēmusies sakārtot ar
to saistīto infrastruktūru. Tomēr
rūpnīca ar pilnu jaudu sāks strādāt
no 2015. gada – tajā būvēs un komplektēs dzelzceļa vagonus, kā arī
nodrošinās to remontu un apkopi.
Gadā plānots uzbūvēt ap 2500 dažāda veida kravas vagonu, tostarp
nišas produktus, nodrošinot darbu
ap 200 cilvēkiem.
Jaunā rūpnīca atradīsies Aviācijas ielā 2a, un tās teritorijas platība
ir 13,6 hektāri. Tur būs gan ražotnes, gan administratīvais korpuss,

sabiedriskajā transportā arī pašlaik
var izmantot 9. un 12. klašu skolēNoslēdzoties mācību gani, kuriem mācību gads turpinās
dam, no 1. jūnija skolēarī jūnijā, profesionālo skolu auniem par braukšanu pildzēkņi, kā arī tie skolu jaunieši,
sētas autobusos jāmaksā
kas piedalās nodarbinātības pro
pilna biļetes cena – pašgrammā vai vasaras nometnēs.
valdības līdzfinansējums
Pārējiem skolēniem, sākot ar 1.
vasaras brīvlaikā netiek
jūniju, vasaras brīvlaikā par braukpiešķirts. Izņēmums ir
šanu pilsētas autobusos jāmaksā
vien tie skolēni, kuriem
pilna biļetes cena – 50 santīmi.
mācību gads turpinās
Jāpiebilst, ka 9. klašu skolēni ar
arī jūnijā, kā arī tie, kuri
atlaidēm sabiedriskajā transportā
piedalās nodarbinātības
varēs braukt līdz 14. jūnijam, bet
programmā vai vasaras
12. klašu skolēni – līdz 21. jūnijam.
nometnēs.
Profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem mācību gads turpināsies
Kā informē pašvaldības Sabied- līdz 28. jūnijam.
risko attiecību pārvaldē, pašvaldīTāpat vasaras brīvlaikā pašvaldības noteiktās atlaides braukšanai ba 80 procentu apmērā apmaksās

to skolēnu braukšanas maksu, kuriem 2012./2013. mācību gadā noteikts pagarinātais mācību gads, un
tiem, kuri līdz 21. jūnijam apmeklēs
atvērto skolu nodarbības deviņās
pašvaldības izglītības iestādēs.
Jāpiebilst, ka skolēniem braukšanas maksas atvieglojumi 80
procentu apmērā, bet ne vairāk kā
divi lati dienā, noteikti mācību gada
laikā. 2012./2013. mācību gads
1. – 8. un 10. – 11. klašu skolēniem
beidzās 31. maijā.
Arī vasarā norēķiniem braukšanai autobusā var izmantot skolēna
elektronisko karti, taču jārēķinās,
ka par katru braucienu no tās tiks
atskaitīti 50 santīmi, ja skolēna
bankas kontā būs ieskaitīta nauda.
Gadījumos, kad kartes darbība tiek

LMT piešķir naudu suņu pastaigu
parka, volejbola laukuma izveidei
un skeitparka uzlabošanai

gan stāvlaukums, un visa teritorija
tiks labiekārtota un nožogota.
Jau drīzumā uzņēmums saņems
būvatļauju un plāno izsludināt metāla konstrukciju iepirkumu – kad
tas noslēgsies, sāksies būvdarbi.
Jauno rūpnīcu projektē Latvijas
 Ritma Gaidamoviča
biroji «RUP» un «DB projekts».
Par rūpnīcas un pievadu izbūvi tiks
Sumināti konkursa «LMT Jelgavai» uzvarētāji, kuri no
izsludināti iepirkuma konkursi.
«Latvijas mobilā telefona» (LMT) saņem 6998,92 latus
Eksperti uzskata, ka vagonu
savu ideju īstenošanai. Par LMT naudu tiks uzlabots skeitrūpnīcas izveide Jelgavā pieneparks pie Jelgavas ledus halles, uzņemts Jelgavas dziessumu dos ne tikai pilsētas, bet
mas «Satiksimies Jelgavā» video kopā ar Jelgavas popkori,
visas Latvijas ekonomikai. Un ne
izveidots volejbola laukums «Lediņos» un suņu pastaigu
tikai tāpēc, ka nodrošinās darba
laukums pie Atmodas un Asteru ielas krustojuma.
vietas, bet arī tāpēc, ka kalpos par
piemēru ārvalstu investoriem, kuri
Pavisam konkursam «LMT Jel- mi – vispirms jau tas rosina cilvēkus
nākotnē ražotnes varētu veidot
gavai» saņemti 23 projekti, no tiem ģenerēt idejas, kā uzlabot apkārtējo
mūsu valstī.
20 tika nodoti vērtēšanai internetā, vidi, turklāt ar uzņēmuma palīdzību
kur jelgavnieki, piešķirot savas tās iespējams arī īstenot. «Nekas jau
balsis, varēja noteikt, kurš saņems nenotiks, ja paši nedarīsim – tikai
naudu idejas realizēšanai.
jelgavnieki var zināt, kas viņiem
LMT prezidents Juris Binde at- visvairāk ir vajadzīgs,» tā J.Binde.
apturēta, vecākiem jāsazinās ar
Turpinājums 3.lpp.
«SEB banku» un jāveic nepiecieša- zīst, ka projektam ir vairāki ieguvumās darbības, lai kartes darbību atjaunotu. Visbiežāk kartes darbība
Konkursa «Atrodi
tiek pārtraukta tās nozaudēšanas
vai sabojāšanas gadījumā.
Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Tāpat skolēni par braucienu
autobusā var norēķināties skaidrā
Paldies visiem 176 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
naudā, kā arī Jelgavas autoostas
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnekasē iegādāties mēnešbiļeti – tās
sis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
cena ir 20 lati. Šī mēnešbiļete nav
karogu ir publicēti 30. maija numurā.
personalizēta, tādējādi to izmantot
var jebkurš ģimenes loceklis, kam
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi, un
nepieciešams braukt ar maršruta
pareizi atbildēja 109 dalībnieki.
autobusu. Mēnešbiļetes nākamaBalvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Aldis Kalns,
jam mēnesim iespējams iegādāties
Vija Veisa, Rita Skaidrīte Indāre, Dace Gražule, Ineta Poga, Arnis
Jelgavas autoostas kasē, sākot no
Jagunds, Svetlana Tutova, Iveta Adata un Silvija Čima.
iepriekšējā mēneša 15. datuma,
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoinformē SIA «Jelgavas autobusu
ties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
parks».

Vasarā pilsētas autobusos arī skolēniem būs jāmaksā pilna biļetes cena
 Sintija Čepanone

Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK», «Reģionu alianse» un
«Vienotība». Jelgavas domē atkārtoti ievēlēti desmit līdzšinējie
deputāti, kuri kandidēja arī šajās
pašvaldību vēlēšanās.
Kopumā šajās vēlēšanās mūsu
pilsētā startēja deviņas politiskās
partijas. Vēlēšanām Jelgavā bija
reģistrēti 40 342 balsstiesīgie
iedzīvotāji, taču pilsētas nākotnes
veidošanā nobalsojot piedalījās
tikai 40,25 procenti jeb 16 239
vēlētāji.
Šogad vēlēšanas noritēja mierīgā gaisotnē un bez īpašiem starpgadījumiem – praktiski vienīgās
saņemtās balsotāju pretenzijas
bijušas par nepieciešamību parakstīties caur speciālo Centrālās
vēlēšanu komisijas lineālu, kas
ierobežoja vēlētāja parakstam
atvēlēto vietu vēlētāju sarakstā.
Jaunā dome darbu sāks pirms
Jāņiem.
Jāpiebilst, ka šajās vēlēšanās
balsotāju aktivitāte bija krietni
zemāka nekā pirms četriem
gadiem – pašvaldību vēlēšanās
2009. gadā Jelgavā nobalsoja 21
070 vēlētāji jeb 51,97 procenti no
kopējā Jelgavas pašvaldības vēlēšanām reģistrētā vēlētāju skaita.
Plašāk par to, kā aizvadītas
pašvaldību vēlēšanas Jelgavā,
lasiet 4. lpp.
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Jelgavā pašvaldību vēlēšanas noslēgušās bez lieliem
pārsteigumiem, un vēlētāju
atbalstu pamatā guvušas tās
pašas partijas un deputāti,
kuri arī līdz šim bija pārstāvēti

pilsētas domē. Vēlēšanu rezultāti liecina, ka domē ievēlēti
pārstāvji no pieciem politiskajiem spēkiem. Uzvaru ar 40,1
procenta vēlētāju atbalstu svinēja Zaļo un Zemnieku savie-

viedokļi
nība, viņiem seko «Saskaņas
Centrs» ar 20,62 procentiem,
Nacionālā apvienība ar 10,22
procentiem, «Reģionu alianse» ar 10,17 un «Vienotība» ar
9,69 procentiem. Tas liecina,

ka partijām izdevies saglabāt
savu elektorātu un vēlētāji uzticējušies līdzšinējiem
deputātiem. Jaunajā domē
pārvēlēti desmit iepriekšējā
sasaukuma deputāti, kuri
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kandidēja vēlēšanās, savukārt
pieci deputāti šos pienākumus uzņemsies pirmo reizi.
Savu vērtējumu par vēlēšanu
rezultātiem sniedz ievēlēto
partiju līderi.

Salīdzinājumā ar iepriekšējām
pašvaldību vēlēšanām sperts
solis uz priekšu

Vēlētāji ir novērtējuši
līdz šim paveikto

Jurijs Strods,
nacionālā apvienība «Visu
Latvijai»«Tēvzemei
un Brīvībai/
LNNK»
«Man pašam
gan bija cerības,
ka izdosies iegūt
trīs vietas domē,
bet, jāteic, arī
divas ir vairāk
nekā viena, tādējādi vismaz viens
solis uz priekšu
ir sperts. Pārsteigums bija vēlētāju zemā aktivitāte. Negribētu izteikt minējumus,
kāpēc šoreiz aktivitāte bijusi tik
zema, taču skaidrs ir viens: tik
zema – 40 procentu – tā vēl nekad
nav bijusi. Citā ziņā lielus un
negaidītus pārsteigumus gan šīs
vēlēšanas nav sagādājušas. Arī
«aiz borta» palikušie politiskie
spēki bija iepriekš paredzami.
Pirms vēlēšanām prognozēju, ka
domē iekļūs četras piecas partijas. Es gan biju domājis, ka ZZS
iegūs četras piecas vietas, bet ne
sešas. Tas bija mazliet negaidīti,»
tā J.Strods.
Savukārt par Nacionālās apvienības lielākā politiskā pretinieka «Saskaņas Centra» rezultātiem J.Strodam ir divējāds
viedoklis: «No vienas puses, labi,

Andris Rāviņš, ZZS:
«Vēlos pateikties visiem jelgavniekiem, kuri piedalījās vēlēšanās
un pauda savu attieksmi par to, kā
līdz šim attīstījusies pilsēta. Vēlētāji
ir novērtējuši paveikto un pauduši
atbalstu iecerēm, ko plānojam
realizēt turpmākajos gados. Tāpat
kā līdz šim, mūsu prioritātes būs
izglītība, infrastruktūras attīstība
un atbalsts ģimenēm. Šīs vēlēšanas
iezīmējās ar salīdzinoši zemu vēlētāju aktivitāti ne vien Jelgavā, bet
lielākajā daļā Latvijas pašvaldību.
Uzskatu, ka lielāka aktivitāte
būtiski nemainītu politisko spēku
proporcionālo sadalījumu domē,
tomēr tas, ka daudzi neaizgāja uz
vēlēšanu iecirkņiem, nav pozitīvs
signāls. Lielā mērā tas varētu būt
saistīts ar to, ka valsts līmenī esam
aizmirsuši par cilvēku un, risinot
globālos jautājumus saistībā ar eiro
ieviešanu un makroekonomisko

ka viņiem ir tikai trīs vietas, bet,
no otras puses, mums vajadzēja
būt trim, bet viņiem – divām
vietām.»
Par iespējamiem sadarbības
modeļiem turpmākajā domes
darbā Nacionālās apvienības
pārstāvis izsakās piesardzīgi.
«Neesam vēl izrunājuši un saskaņojuši apvienības redzējumu
šajā jautājumā. Taču, protams,
ja vien tas nepārkāpj mūsu politiskās pamatnostādnes, mūsu
prioritāte ir darbs pozīcijā, tāpēc
vispirms meklēsim iespējas sadarboties ar tiem spēkiem, kas
veidos koalīciju,» tā J.Strods,
piebilstot, ka neredz par iespējamu tikai vienu sadarbības
modeli – ar politisko apvienību
«Saskaņas Centrs».

stabilitāti, plaisa starp varu un
iedzīvotājiem nav mazinājusies.
Vairums cilvēku nav sajutuši tā
sauktā «ekonomiskā izrāviena»
augļus. Tas atstājis iespaidu arī
uz pašvaldību vēlēšanām. Zināma
loma noteikti bijusi arī dažādām

Procentuāli atbalsts «Saskaņas
Centram» ir pieaudzis

Jātiecas uz to, lai
visi deputāti būtu
iesaistīti domes darbā

Dainis Liepiņš, «Reģionu
alianse»
«Vēlētāji ir pauduši savu gribu, un rezultāts ir tāds, kāds tas
ir. Šoreiz nobalsoja disciplinētākie vēlētāji, un zemo aktivitāti
varam skaidrot ar ne visai labvēlīgo ekonomisko situāciju un cilvēku vienaldzību. Protams, mēs
priecātos par lielāku vēlētāju
aktivitāti, tomēr tas nenozīmē,
ka no tās mainītos spēku samērs domē. «Reģionu alianses»
rezultātu vēlēšanās vērtēju kā

optimālu. Divas
deputātu vietas
ir tas, uz ko šajā
situācijā varējām
cerēt. Attiecībā uz
sadarbību ar citiem politiskajiem
spēkiem mūsu
principi nav mainījušies. Uzskatu,
ka nedrīkst sadalīt
deputātus pozīcijā
un opozīcijā. Visi
ievēlētie ir saņēmuši vēlētāju uzticību, tādēļ visiem
arī būtu jāpiedalās
domes darbā un
jālemj par pilsētas
attīstībai nozīmīgiem jautājumiem.
Mums nav pieņemama tāda politiskā kultūra, kur to,
vai priekšlikums
tiks atbalstīts vai noraidīts,
izšķir tas, vai to iesniedzis pozīcijas vai opozīcijas deputāts.»
D.Liepiņš neizslēdz iespēju,
ka jau nākamgad no «Reģionu
alianses» saraksta varētu startēt Saeimas vēlēšanās, tomēr
uzsver, ka nekādi lēmumi šajā
jomā vēl nav pieņemti. Šobrīd
viņš ir apņēmības pilns strādāt
Jelgavas domē neatkarīgi no tā,
vai izdosies vienoties par darbu
pozīcijā vai nāksies strādāt
opozīcijā.

nomelnošanas kampaņām, kuras
cilvēkos rada apātiju un mazina vēlmi piedalīties politikas veidošanā.
Tādēļ ar dubultu sparu esam gatavi
turpināt strādāt pilsētas labā. Esam
atvērti sarunām ar visiem domē ievēlētajiem politiskajiem spēkiem.»

Ivars Jakovels, «Saskaņas
Centrs»:
«Savus rezultātus vērtējam kā
apmierinošus, jo bijām cerējuši uz
četrām deputātu vietām. Tomēr
balsu sadalījums, neskatoties uz to,
ka procentuāli atbalsts «Saskaņas
Centram», salīdzinot ar iepriekšē-

jām vēlēšanām, ir pieaudzis no 17
līdz 20 procentiem, šoreiz mums
dod tikai trīs deputātu mandātus.
Domāju, ka lielu iespaidu uz vēlētāju attieksmi ir atstājis mūsu partiju
apvienības pārstāvju līdzšinējais
darbs Jelgavas domē, kur bieži
vien deputātiem radās grūtības rast

vienotu viedokli un redzējumu par
jautājumiem. Lielākais pārsteigums
mums ir vēlētāju zemā aktivitāte.
To ietekmēja vairāki faktori, no
kuriem nozīmīgākie ir iedzīvotāju
nogurums no politiskajiem procesiem – pēdējos gados aizvadītas
divas Saeimas vēlēšanas –, kā arī
pašvaldību vēlēšanu norises laiks,
kas sakritis ar īpaši karstiem laika
apstākļiem. Tomēr nedomāju, ka
lielāka vēlētāju aktivitāte būtiski
mainītu mandātu sadalījumu starp
partijām. Šajās vēlēšanās neviena
no partijām nav ieguvusi absolūto
balsu vairākumu, tādēļ par turpmāko sadarbību diskusijas būtu
jāuzsāk visiem domē pārstāvētajiem
politiskajiem spēkiem. Saimnieciskos jautājumos mums «sarkano
līniju» nav. Galvenais uzstādījums
ir iespēja realizēt mūsu programmu,
tādēļ esam atvērti sarunām. To,
uz kādiem amatiem esam gatavi
pretendēt, noteiks sarunu process.»

Esam guvuši pietiekamu atbalstu, lai
realizētu vēlētājiem dotos solījumus
Aigars Rublis, «Vienotība»:
«Jāsaka paldies visiem vēlētājiem, kuri uzticējās un
atbalstīja «Vienotību». Mūsu
rezultātu daļēji ietekmēja arī
valsts līmenī realizētā nomelnošanas kampaņa, tomēr, neskatoties uz to, esam ieguvuši
divas deputātu vietas, kas ir
līdzvērtīgs rezultāts iepriekšējās vēlēšanās iespētajam un,
kā liecina līdzšinējā pieredze,
pietiekami, lai realizētu savu
programmu un vēlētājiem
dotos solījumus. Mēs respektējam to, ka vairākumu šajās
vēlēšanās ir ieguvusi ZZS, tādēļ
tāpat kā līdz šim esam gatavi
turpināt darbu domes koalīcijā, ja mums būs šāda iespēja.
Ar savu līdzšinējo darbu esam
pierādījuši, ka spējam veiksmī-

Pilsētnieks vērtē

Vai piedalījāties
pašvaldību vēlēšanās,
un kā vērtējat
rezultātus?
Linda, māmiņa:
– Piedalīties
vēlēšanās
taču bija katra jelgavnieka
pienākums!
Ar vīru pirms vēlēšanām apspriedāmies, un mūsu domas sakrita.
Ar rezultātiem esam apmierināti
– mūsējie favorīti ir augšgalā.
Mums bija svarīgi izvērtēt to, kas
pilsētā izdarīts, un man šķiet, ka
līdzšinējā dome strādājusi ļoti
labi. Pēdējos gados Jelgava ir
ievērojami attīstījusies.
Rihards, strādā ražošanā:
– Nereti no cilvēkiem dzirdēts: gribu
tā, gribu šitā,
neapmierina
tas un tas... Taču, kad pajautā,
vai vēlēšanās piedalījušies, izrādās, ka ne. Uzskatu, ka katram
bija jānobalso. Vēlēšanu rezultāti
mani apmierina. Klāt nākuši daži
deputāti, un tagad tikai jāgaida,
kas būs pilsētas mērs.
Nauris, 12.
klases skolnieks:
– Manuprāt,
rezultāts ir ļoti
labs. Vairākumā ir tie, kuri
jau līdz šim bija pie varas pilsētā,
un esmu apmierināts ar to, kā viņi
strādā. Ielas tiek rekonstruētas,
ļoti labi attīstītas ir sporta bāzes
– priecājos par basketbola laukumiem, par Zemgales Olimpisko
centru. Padarīts ir daudz, un ceru,
ka tā tas arī turpināsies.
Velta, pensionāre:
– Esmu apmierināta, jo
domē vietas
saņēma arī
tās partijas
cilvēki, par kuru balsoju es. Daži
deputāti nākuši klāt, bet nekādu
būtisku izmaiņu jau nav. Sliktu
nevaru teikt par deputātiem,
kuri bija un arī tagad būs pilsētas
domē. Galvenais, lai nākamajos
četros gados lielāku uzmanību
pievērš pilsētas mikrorajoniem.
Agrita, medmāsiņa:
– Tāds rezultāts jau bija
prognozējams, nekāds
pārsteigums
tas nav. Intuitīvi jutu, ka tā tam
vajadzētu būt, un ir! Manuprāt,
tas nav slikti. Domāju, ka par
pilsētas domes priekšsēdētāju
arī paliks Rāviņa kungs. Pilsēta
pēdējos gados ļoti augusi, man
te patīk.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

gi strādāt pilsētas labā, tādēļ
vēlamies turpināt iesākto,
uzsvaru liekot uz izglītības un
sociālajiem jautājumiem, kā arī
atbalstu ģimenēm.»
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LMT nauda pilsētas projektiem
No 1.lpp.

Čeks 1998,92 latu vērtībā piešķirts jelgavnieka ekstrēmā sporta
veida brīvā stila BMX braucēja Artūra Lūriņa iesniegtajam projektam
par Jelgavas skeitparka uzlabošanu. Viņa un domubiedru iecere ir
uzlabot blakus ledus hallei esošo
skeitparku, kurš savu laiku jau
nokalpojis. Projekta pieteicēji cer,
ka to izdosies paveikt mēneša laikā.
Atbalstu 1800 latu apmērā saņēma Jelgavas dziesmas video
veidotāji – grupas «Tirkizband» un
Jelgavas skolēnu popkora dalībnieki. Video uzņemšanai dalībnieki jau
ķērušies klāt.
Jau šovasar bērnu un jauniešu
centra vasaras nometnē «Lediņi» būs visām normām atbilstošs
pludmales volejbola laukums. Tā
izveidošanai LMT piešķīra 1000
latus. «Jundas» direktores vietnieks

Māris Kalniņš stāsta, ka volejbolu
«Lediņos» varēja spēlēt jau līdz
šim – bija uzstādīti divi stabi un
tīkls, taču segums nav īsti piemērots
sportošanai.
Bet Atmodas un Asteru ielas
krustojumā jau pavisam drīz varētu tapt noslēgts suņu pastaigu
laukums «Dod ķepu», kura izveidei
piešķirti 2000 lati. Viena no projekta
autorēm Arita Trimalniece stāsta,
ka ideja par ko tādu radusies jau
sen. Viņa novērojusi, ka Atmodas
un arī netālajā Satiksmes ielas rajonā ir daudz suņu. «Gan pilsētas
saistošie, gan Ministru kabineta noteikumi paredz, ka suņus pastaigā
var vest saitītē un dzīvniekam jābūt
uzpurnim. Jelgavā nav neviena
laukuma, kur viņi varētu izskrieties. Mūsuprāt, būtu labi, ja tiktu
ierīkots īpašs nožogots laukums,»
piebilst Arita.

Notiks seminārs par eiro ieviešanu
 Ilze Knusle-Jankevica

11. jūnijā pulksten 15
viesnīcā «Zemgale» notiks informatīvs seminārs par eiro ieviešanas
jautājumiem. Tajā aicināts piedalīties ikviens
interesents – uzņēmēji,
iedzīvotāji, pašvaldību un
sociālie darbinieki.
Interesenti aicināti pieteikties,
aizpildot pieteikuma formu elektroniski interneta adresē http://ej.uz/
EIRO_info_JELGAVA vai sūtot
pieteikumu uz e-pastu: jelgava@
chamber.lv līdz 10. jūnijam. Vietu
skaits ir ierobežots – ap 40, un semināru var apmeklēt bez maksas.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Jelgavas nodaļas
vadītāja Baiba Nolberga norāda, ka
semināra laikā tiks demonstrēta arī
dokumentālā filma «Dzīvot labāk».

Filma skatītājus aicina uz sarunu
par eiro ieviešanas izvēlēm, uzdodot
jautājumu: vai dzīve būs labāka pēc
eiro ieviešanas? Iedzīvotāji kopā ar
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem,
piemēram, eksprezidenti Vairu
Vīķi-Freibergu un Latvijas Bankas
prezidentu Ilmāru Rimšēviču, rod
atbildes būtiskajiem jautājumiem, lai
šaubas par eiro aizstātu zināšanas.
Savukārt semināra informatīvajā
daļā par eiro ieviešanas praktiskajiem aspektiem stāstīs Eiro projekta
darba grupu pārstāvji no Finanšu
ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Bankas, kuri
atbildēs arī uz visiem neskaidrajiem
jautājumiem un ir gatavi iesaistīties
diskusijā.
Semināru rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācija
sadarbībā ar Finanšu ministriju un
«Europe Direct» informācijas centriem.

Pussagruvušās pirts īpašnieks
gatavs sakārtot ēku
 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldības Būvvaldes
cīņa ar graustiem nes
augļus – pussabrukušās pirts Sakņudārza ielā
īpašnieki nolēmuši uzlikt
ēkai jaunu jumtu. Viņi to
plāno paveikt līdz ziemai.
Lai gan oficiāli īpašums Sakņudārza ielā 7 pieder Natālijai
Sidorovai, tajā joprojām saimnieko
tā līdzšinējais īpašnieks Genādijs
Sļotovs. Viņš stāsta, ka šovasar
plānots atjaunot pirtij jumtu, pirms
tam savedot kārtībā nesošās sienas,
kas ir iegruvušas. Jumtu plānots
uzlikt visai ēkai, kuras platība ir
350 kvadrātmetri. Lēstās izmaksas
ir 12 – 15 tūkstoši latu.
Lai gan iecere ir laba, jo tiks sakārtots viens no pilsētas graustiem,
īpašnieki nav rēķinājušies, ka šķēršļus radīs birokrātija. Vispirms par
remontdarbiem bija jāvienojas ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
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ziņas

Sāk strādāt 213 skolēni
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
skolnieki Raitis
Žebrovskis, Jēkabs
Ozols un Matīss
Čerpinskis būs
aizvadījuši pirmo
darba nedēļu
Jelgavas autobusu parkā. Viņiem
jātīra stāvlaukums,
jāvāc būvgruži,
jāatjauno krāsojums. Puiši atzīst,
ka darbs kaulus
nelauž, vien mazliet karsti, taču
visu atsver iespēja
nopelnīt.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ ar pašvaldības
atbalstu darbu izglītības
iestādēs, pašvaldības
kapitālsabiedrībās un
pilsētas uzņēmumos
uzsākuši 213 pilsētas
skolēni vecumā no 13
līdz 15 gadiem, kuri par
to saņems algu. Viņiem
uzticēti dažādi labiekārtošanas darbi, tāpat viņi
palīdz vasaras skolās,
uzkopšanas darbos LLU
veterinārmedicīnas klīnikā, strādā dārzniecībā
un konditorejā. Kopumā
šovasar nodarbinātības
pasākumos tiks iesaistīti
ap 600 jauniešu.
13 un 14 gadus vecie skolēni
strādās pa četrām stundām dienā
divas nedēļas, bet piecpadsmitgadīgie – sešas stundas dienā trīs
nedēļu garumā.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 8.
klases skolnieku Raita Žebrovska,
Jēkaba Ozola un Matīsa Čerpinska
darbavieta trīs nedēļas būs SIA
«Jelgavas autobusu parks», kur
puiši piedalās labiekārtošanas darbos. Piemēram, viens no pirmajiem
uzdevumiem bija izslaucīt lielo
stāvlaukumu, bet vēlāk puišiem
būs jāatjauno krāsojums uz gājēju
pārejas, jāsavāc būvgruži, jānokrāso žogs. Jaunieši atzīst, ka darbs
kaulus nelauž. «Nav grūti, bet

dzības inspekciju, jo ēka ir vietējas
nozīmes piemineklis. Tāpat visa
tehniskā dokumentācija jāsaskaņo
Būvvaldē. «Ļoti ceru, ka līdz ziemai
izdosies jumtu uzlikt, lai nākamgad
nebūtu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis pēc paaugstinātās
likmes,» tā G.Sļotovs. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka gada sākumā Jelgavas dome
apstiprināja pašvaldības saistošos
noteikumus, kas paredz graustiem
piemērot paaugstinātu nekustamā
īpašuma nodokļa likmi – līdzšinējo  Sintija Čepanone
1,5 procentu vietā trīs procentus.
Jelgavā starts dots SIA
Būvvalde izveidoja sarakstu ar
«Zemgales Eko» organiīpašumiem, kuriem tiks piemērota
zētajai akcijai «Šķirosim
šī likme, un starp desmit graustiem
kopā Jelgavā». Šovasar
ir arī pirts Sakņudārza ielā. Šie
– jūnijā, jūlijā un augusnoteikumi attiecas uz 2013. un
tā – jelgavnieki aicināti
2014. gadu.
šķirot PET pudeles, maUz jautājumu, vai ēkā plānots
kulatūru un skārdenes.
atjaunot publisko pirti, G.Sļotovs atKatru mēnesi trīs laimībild izvairīgi, norādot, ka šobrīd par
gie atkritumu šķirotāto pāragri runāt, jo primārais mērķis
ji, kas tiks noskaidroti
ir savest kārtībā ēku, lai tā vairs
izlozē, tiks pie dāvanu
nebūtu bīstama un neestētiska.

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Akadēmijas iela 1, Jelgava, 63005447, www.visit.jelgava.lv
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tulznas būs, jo pie tik lieliem darba
apjomiem neesmu radis. Taču es
nesūdzos – man šeit patīk labāk
nekā skolā, kur strādāju iepriekšējā gadā. Te ir darbs laukā, var
mazliet nosauļoties,» ieguvumus
sauc Raitis, gan nenoliedzot, ka
labāk jau būtu līdz pulksten 12 izgulēties un ar draugiem pludmalē
zvilnēt, taču ir nepieciešama nauda
florbola vārtsarga ekipējuma iegādei. «Tagad saprotu, kāpēc jāciena
sētnieka darbs. Tas nav viegls,
taču nevienā darbavietā jau nav kā
pasakā,» tā Jēkabs, piebilstot, ka
par nopelnītajiem 90 latiem pirks
velosipēdu.
Vairākas meitenes pirmo reizi
darbu uzsākušas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā, kur
viņas tīra suņu voljērus, kaķu
būrus, zirgu boksus un grābj zāli.
Darbu koordinatore Unda Ģēģere
atzīst, ka ar skolēniem un viņu
vecākiem jau tikusies pirms darba uzsākšanas, izstāstot, ka šeit
bērniem būs jāstrādā, nevis jāmīļo
dzīvnieki. «Viņi nenobijās. Pašlaik
pie mums strādā četras meitenes,
bet kopumā esam plānojuši darbu
nodrošināt 16 skolēniem,» tā
U.Ģēģere. «Algotu darbu strādāju
pirmo reizi. Es šo iespēju novērtēju
atzinīgi, jo varu gan gūt darba
pieredzi, gan arī nopelnīt. Man te
patīk. Šodien baroju cūkas, tīrīju
dzīvnieku būrus. Tas taču nav
nekas grūts!» atzīst Valērija Čalko
no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.
Jelgavas 1. ģimnāzijas skolnieces

Kristiāna Freiberga un Evita
Grosa darbus dala vieglākajos un
grūtākajos, taču paveicami esot
visi. «Pie vieglajiem noteikti var
pieskaitīt dzīvnieku pabarošanu,
bet grūtāk ir sienu vākt, jo laukā
karsts,» tā Kristiāna, piebilstot, ka
nākotnē ir iecerējusi mācīties par
ārsti un šī darba pieredze noteikti
palīdzēšot izvēlēties, par kādu ārsti
kļūt – ģimenes vai veterinārārsti.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
speciāliste Līvija Vilcāne stāsta, ka
skolēniem darbs nodrošināts pilsētas skolās un bērnudārzos, tāpat
viņi strādā Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā, LLU
Veterinārmedicīnas fakultātes
klīnikā, SIA «Dārzs», SIA «Laruss» ceptuvē, Jelgavas autobusu
parkā un Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā. Viņiem galvenokārt
uzticēti teritorijas labiekārtošanas
un telpu uzkopšanas darbi, taču
dažos bērnudārzos jaunieši palīdz
arī grupiņās, strādājot ar bērniem,
savukārt skolās – vasaras skolu
aktivitātēs.
Jaunākie skolēni par nostrādātajām divām nedēļām nopelnīs 45,98
latus pēc nodokļu nomaksas, bet
vecākie – piecpadsmitgadnieki –,
strādājot trīs nedēļas, algā saņems
90,33 latus pēc nodokļu nomaksas.
Jāatgādina, ka nodarbinātības
projekts ilgs no 3. jūnija līdz 23.
augustam un nodarbinātības pasākumos tiks iesaistīti ap 600 skolēnu. Šim mērķim no pašvaldības
budžeta ir atvēlēti 50 tūkstoši latu.

«Zemgales Eko» akcijā aicina
šķirot PET pudeles, papīru un skārdenes

kartes 30 latu vērtībā,
bet akcijas noslēgumā
viens no dalībniekiem
saņems dāvanu karti
100 latu vērtībā.

Šķirošanas maratona gaitā jelgavnieki visu vasaru var piedalīties
trīs akcijās: «Šķiro PET pudeles!»,
«Atnes makulatūru!» un «Sāc
šķirot skārdenes!». SIA «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane Ķince
stāsta, ka iespēja šķirot arī skārda
bundžiņas ir šāgada maratona
novitāte.
Saskaņā ar nolikumu akcijas
dalībniekiem PET pudeles, makulatūra un skārdenes jānogādā
kādā no trim šķiroto atkritumu

pieņemšanas laukumiem Jelgavā:
Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20
vai Ganību ielā 84. Pie laukuma
dežuranta atrodas izlozes kastes
katrai akcijai, kurās akcijas dalībnieki aicināti iemest izlozes lapiņu,
norādot savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru. «Būtiski, ka akcijas
dalībnieks, kurš šķiroto atkritumu
laukumā nogādā PET pudeles vai
skārdenes, izlozes lapiņu drīkst
aizpildīt par atnestajām desmit
vienībām, tas ir, izlozē var piedalīties, ja atnestas vismaz desmit PET
pudeles vai desmit bundžiņas,» izmaiņas akcijas «Šķirosim kopā Jelgavā» nolikumā akcentē Z.Ķince,
piebilstot, ka akcijas dalībnieks
izlozes lapiņā drīkst norādīt tikai
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa
numuru. Makulatūras vākšanas
akcijā dalībnieks izlozes lapiņu
aizpilda par vienu makulatūras
nodošanas reizi.
Trīs laimīgie atkritumu šķirotāji
– viens, kas izlozes lapiņu aizpildījis par nodotajām PET pudelēm,
viens, kas nodevis makulatūru, un
viens, kas nodevis skārda bundžiņas, – katru mēnesi tiks noteikti
izlozē. Izlozes notiks 28. jūnijā, 31.
jūlijā un 30. augustā.
Katra mēneša trīs uzvarētāji

saņems SIA «Kanclers Plus» dāvanu karti 30 latu vērtībā, savukārt
atkritumu šķirošanas maratona
noslēgumā visi dalībnieki piedalīsies galvenās balvas – SIA «Kanclers Plus» dāvanu kartes 100 latu
vērtībā – izlozē.
Lai piedalītos akcijā «Šķiro PET
pudeles!», atkritumu šķirošanas
laukumā jānogādā vismaz desmit
tukšas, tīras un saplacinātas PET
pudeles; lai piedalītos akcijā «Atnes
makulatūru!», jānodod jebkura
veida makulatūra (avīzes, žurnāli,
grāmatas, kartons), savukārt par
akcijas «Sāc šķirot skārdenes!»
dalībnieku var kļūt, ja laukumā nogādātas vismaz desmit tukšas, tīras
un saplacinātas skārdenes. Akcijas
dalībniekam jāaizpilda reģistrācijas
anketa, kas jāiemet speciālajā kastē
atkritumu šķirošanas laukumos.
Z.Ķince skaidro, ka attiecīgā
mēneša izlozē piedalās tie dalībnieki, kas sašķirotos atkritumus
ir nogādājuši atkritumu šķirošanas
laukumā un aizpildījuši reģistrācijas anketu ne vēlāk kā iepriekšējā
laukuma darba dienā pirms izlozes.
Proti, ja izloze paredzēta 28. jūnijā,
tad attiecīgā mēneša izlozē piedalās
visi, kas aizpildījuši anketu līdz 27.
jūnija darba dienas beigām.
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Īsi
 No 9. jūnija draudzes Jelgavas kapsētās rīkos kapusvētkus. Romas katoļu
baznīca Baložu kapsētā tos rīkos 9. jūnijā
pulksten 14, Bērzu kapsētā – 16. jūnijā
pulksten 14, Zanderu – 7. jūlijā pulksten
14, Miera – 14. jūlijā pulksten 14, Meža
kapsētā – 21. jūlijā pulksten 14. Jelgavas
Svētā Jāņa ev.luteriskā draudze kapusvētkus Meža kapsētā rīkos 14. jūlijā pulksten
11, Zanderu – 28. jūlijā pulksten 11.
Jelgavas Svētās Annas ev.luteriskā draudze kapusvētkus Baložu kapsētā rīkos
30. jūnijā pulksten 15, Bērzu – 30. jūnijā
pulksten 14, Kalnakroga kapsētā – 30.
jūnijā pulksten 13. «Pilsētsaimniecības»
organizētā Mirušo piemiņas diena kapsētās notiek novembra trešajā svētdienā.
 ZRKAC interesentus vecumā no 50
gadiem aicina uz bezmaksas datorkursiem. Katrs var izvēlēties vienu vai
secīgi apgūt visus programmas līmeņus:
iesācēju līmenis domāts tiem, kas pie
datora sēdīsies pirmo reizi; lietpratēju
līmenis būs piemērots katram, kurš jau
nedaudz prot rīkoties ar peli un tastatūru;
gudrinieku līmenis paredzēts padziļinātai
apmācībai darbā ar internetu, sociālajiem
tīkliem, pašapkalpošanās portāliem
un attēlu apstrādi. Nodarbības notiks
ZRKAC. Grupas tiek komplektētas gan
ar latviešu, gan krievu mācību valodu.
Plašāka informācija – www.zrkac.lv, kā
arī Svētes ielā 33 (tālrunis 63082101;
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv). Datorkursi tiek īstenoti «Lattelecom» projekta
«Pieslēdzies, Latvija» gaitā.
 SIA «Fortum Jelgava» informē,
ka saistībā ar virszemes siltumtrases
renovācijas darbiem Rūpniecības un
Tērvetes ielā no 10. līdz 21. jūnijam
tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde
šādām ēkām: Kastaņu ielā 1, 2, 2a, Kārklu ielā 4, Vīgriežu ielā 37, 39 – 1 (1 – 44),
Vīgriežu ielā 39 – 2 (45 – 93), Vīgriežu ielā
38, 36, 34, 32, 30, 28, Tērvetes ielā 88,
Tērvetes ielā 90 – 1 (1 – 42), Tērvetes ielā
90 – 2 (43 – 70), Rūpniecības ielā 77a.
Uzņēmums atvainojas par sagādātajām
neērtībām. Papildu informācija – «Fortum Jelgava» Klientu apkalpošanas
nodaļā, zvanot pa tālruni 63007061,
63007058.

Ritma Gaidamoviča
Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu vasaras grupās
BĒRNIEM:
- Angļu valoda 2. – 3. klašu bērniem ar
nelielām priekšzināšanām: P. vai C. no
plkst.10 līdz 12.15 (ar 15 min pārtraukumu)
– 20 LVL/mēn.;
- Angļu valoda 1. – 2. klašu bērniem ar nelielām priekšzināšanām: C. no plkst.12.30
līdz 14.45 (ar 15 min pārtraukumu) – 20
LVL/mēn.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa
tālruni 28816925; e- pasts:
passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, LV-3001,
tālrunis 63021897; www.jvmv.lv;
vvsk@inbox.lv
aicina darbā fizikas un matemātikas skolotāju
darbam pamatskolas un vidusskolas klasēs.

Apsardzes kompānija
objektos Olainē aicina darbā apsardzes
darbiniekus ar derīgu apsardzes
sertifikātu, labām latviešu valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu daba grafiku. Zvaniet, lai pieteiktos
uz pārrunām, darba dienās no pulksten
10 līdz 17 pa tālruni 27150693.
SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:
– vieglo automobiļu autoservisa
meistaram(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi vieglo
automobiļu autoservisa meistara amatā;
– automehāniķim(-ei)
ar vismaz trīs gadu darba pieredzi
automobiļu remontā.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi:
i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880.
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Jaunā dome darbu sāks pirms Jāņiem
1. jūnijā visā Latvijā aizvadītas pašvaldību vēlēšanas. Jelgavnieki ar savu balsojumu pauda atbalstu uzņemtajam pilsētas attīstības kursam – saskaņā ar vēlēšanu
rezultātiem pārliecinošu iedzīvotāju atbalstu pašvaldību vēlēšanās Jelgavā guva
Zaļo un Zemnieku savienība un līdzšinējais pilsētas vadītājs Andris Rāviņš. Vēlēšanu
rezultāti, ko apstiprināja pilsētas Vēlēšanu komisija, stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis». «Saskaņā ar likumu jaunievēlētās
domes sēde jāsasauc ne agrāk kā desmit un ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc
vēlēšanu rezultātu pasludināšanas. Tādējādi jaunā dome līdz Jāņiem darbu jau būs
sākusi,» tā Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics. «Jelgavas Vēstnesis»
atskatās uz pašvaldību vēlēšanām Jelgavā.
Vēlēšanu norisei iecirkņos
visas dienas garumā sekoja
arī novērotāji – gan tie, kuri
pārstāvēja kādu no partijām,
gan brīvprātīgie novērotāji.
Vēlēšanu «aizkulises», īpaši
jau balsu skaitīšanas procesu,
gribēja redzēt arī 22 gadus
vecais augstskolas «Turība»
students Mārtiņš Gūtmanis
(pirmais no kreisās), kurš bija
brīvprātīgais novērotājs 190.
vēlēšanu iecirknī. «Augstskolā daudz esam diskutējuši
par politiskiem jautājumiem,
tostarp par vēlēšanu norisi
un to, vai balsu skaitīšanas
procesā iespējama krāpšanās. Šis jautājums man ļoti interesēja, tāpēc nolēmu pats par to pārliecināties, pašvaldību
vēlēšanās kļūstot par brīvprātīgo novērotāju. Ja godīgi, par šādu iespēju iepriekš nemaz
nezināju un biju pārsteigts, ka par brīvprātīgo novērotāju var kļūt ikviens jau no 16 gadu
vecuma,» stāsta Mārtiņš.
«Izvēle, par ko balsot,
mums bija skaidra –
atlika vien nobalsot.
Aizgājām un to izdarījām. Mēs negribam
būt vienaldzīgi pret
mūsu pilsētas nākotni,
gribam, lai mums
visiem būtu labāk,»
saka Ira un Edmunds
Lavrenovi, kuri balsot
vēlēšanu iecirknī
Jelgavas slimnīcā devās
kopā ar divgadīgo
mazmeitiņu Ievu.

Šīs bija pirmās vēlēšanas Violetai Rekaikinai. «Piedalīšanos vēlēšanās uztveru ļoti atbildīgi, taču izdarīt izvēli, par ko balsot, man nebija grūti.
Izvēlējos to sarakstu, kurā vairāki kandidāti ir mani paziņas – es viņiem uzticos,» spriež Violeta, kurai 18 gadi apritēja novembrī. Balsot 203.
vēlēšanu iecirknī Jelgavas 6. vidusskolā viņa bija ieradusies kopā ar mammu Oksanu, savu tanti Allu un brālēnu Alekseju, kuram arī šīs bija
pirmās vēlēšanas mūžā.
Nobalsot varēja arī trīs
dienas pirms oficiālās vēlēšanu dienas, 29., 30. un 31.
maijā, un šajās dienā kopumā savu izvēli izdarīja 2664
jelgavnieki jeb 6,6 procenti
no visiem reģistrētajiem
vēlētājiem, tostarp Zane
Spūle, kura Jelgavā dzīvo
vien pusotru gadu. «Tieši
šī iemesla dēļ man bija ļoti
grūti izvēlēties, kam atdot
savu balsi, jo personālijas
sarakstos nepazīstu. Šajā
reizē vairāk paļāvos uz
partiju reklāmām,» atklāj
Zane. Viņa uz Jelgavu
pārcēlusies no Rīgas, jo
šeit bijuši lētāki dzīvokļi,
taču tagad priecājas, ka ir jelgavniece. «Man šeit ļoti patīk dzīvot – pilsēta ir skaista,
sakopta, tīra, varbūt vienīgi nomalēm varētu pievērst lielāku uzmanību,» spriež Zane, kura
par pilsētas nākotni lēma iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā, 29. maijā, un bija pirmā,
kas nobalsoja 195. iecirknī Valsts ģimnāzijā. Iemesls, kāpēc viņa piedalījās iepriekšējā
balsošanā, ir līdzīgs kā citiem, kuri nobalsoja agrāk, proti, 1. jūnijā viņa plānoja braukt pie
radiem, taču izdarīt izvēli citā iecirknī pašvaldību vēlēšanās nebija iespējams.

Pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs bija iekļauts
noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā,
tādēļ nobalsot varēja tikai konkrētā iecirknī.
Kaut arī par iecirkni, kurā jābalso, iedzīvotāji
tika informēti Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsūtītajos paziņojumos, ne visi
vēlētāji to bija ņēmuši vērā. Vēlēšanu iecirkņu
komisijas darbinieki bija atsaucīgi un katram
tādam balsotājam palīdzēja noskaidrot, kura
iecirkņa sarakstā viņš reģistrēts. Misēklis gadījās
arī Svetlanai Kuzņecovai, kura gribēja nobalsot 190.
iecirknī, lai gan reģistrēta 196. iecirkņa sarakstā. «Tālu gan būs jāiet, bet neko darīt. Nobalsot
vajag – es to zinu, tā ir mana pārliecība, tādēļ attālums man nebūs šķērslis, lai vēlēšanās tomēr
piedalītos,» tā Svetlana. Jelgavā gribējuši nobalsot arī cilvēki, kuri vēlēšanām reģistrēti, piemēram,
Līvbērzes, Remtes un pat Drabešu pagastā.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevarēja ierasties nobalsot iecirknī,
tika nodrošināta iespēja nobalsot
dzīvesvietā. To izmantoja arī Kalniņu
ģimene – 85 gadus vecais Eglons
un viņa kundze Elga. «Visu mūžu
vēlēšanās esam piedalījušies. Droši
vien, ka mūsu balss jau neko neizšķirs,
tomēr sava pārliecība jāpauž,» pārliecināts pensionāru pāris. Kad abi savu
izvēli bija izdarījuši, viņi konstatēja,
ka nobalsojuši par vienu un to pašu
partiju. «Redz, kundze to pašu, ko es,
izvēlējās. Vismaz vienreiz dzīvē mūsu
uzskati sakrīt,» smej Eglona kungs.
Viņi balsošanu savā dzīvesvietā bija pieteikuši 201. iecirknī Amatu vidusskolā. Atšķirībā
no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā, kad mājās nobalsoja 228 jelgavnieki,
šoreiz balsošanu savā atrašanās vietā bija pieteikuši uz pusi mazāk vēlētāju – 106.

Vēlētāju balsojums
par partijām Jelgavas pašvaldības vēlēšanās
Nr.p.k. Saraksts

Jelgavas 4.
vidusskolā īpaši –
pasniedzot rozi – tika
sagaidīti balsotāji, kuri vēlēšanās piedalās pirmo reizi, kā arī
tie, kuriem 1. jūnijā ir dzimšanas
diena. Kopumā 199. iecirkņa
vēlēšanu sarakstā bija reģistrēti
26 šādi balsotāji, tostarp 11
jubilāri. Sveikts tika arī Valentīns
Vagals, kuram 1. jūnijā apritēja
66 gadi.

Šīs bija pirmās vēlēšanas, kad balsu skaitīšanai visos iecirkņos mūsu pilsētā izmantoti
ātrgaitas skeneri. Kaut arī tika prognozēts,
ka modernās tehnoloģijas atvieglos vēlēšanu rezultātu apkopošanas procesu, tas tik
raiti vis nevedās – protokols par vēlēšanu
rezultātiem Jelgavā CVK iesniegts 2. jūnijā
ap pulksten 7. «Sistēma, kas apstrādāja
skenētu vēlēšanu zīmju datus, tika uzlabota
līdz teju pusnaktij, kad jau sākās rezultātu
apkopošana. To kopumā pilnveidoja 59
reizes,» aizķeršanos rezultātu apkopošanā
skaidro Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics. Jau pirms vēlēšanām testējot skeneri, 190. iecirkņa komisija
pamanīja, ka skenēšanas process ir raitāks,
ja vēlētāju sarakstu lapas un vēlēšanu zīmes
ir pilnīgi gludas. Lai to nodrošinātu, negludās lapas tika izgludinātas vārda vistiešākajā
nozīmē – iecirkņa komisijas darbiniece tās
taisnoja ar gludekli. Novērotāji balsu skaitīšanai varēja sekot līdzi uz lielā ekrāna.

Zīmes

Procenti

Vietas

1.

Latvijas Atdzimšanas partija

187

1,15

0

2.

«Vienotība»

1570

9,69

2

3.

Zaļo un Zemnieku savienība

6497

40,1

6

4.

«Saskaņas Centrs»

3340

20,62

3

5.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

183

1,13

0

6.

Reformu partija

720

4,44

0

7.

«Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»

1656

10,22

2

8.

«Alternative»

260

1,6

0

9.

«Reģionu alianse»

1648

10,17

2

Jelgavas domē ievēlētie deputāti
Vārds, uzvārds

Saraksts

Atzīmes «+» Svītrojumi

Nav nekādu atzīmju Punkti

Andris Rāviņš

ZZS

3844

348

727

9993

Vilis Ļevčenoks

ZZS

1095

492

3332

7100

Mintauts Buškevics

ZZS

1044

442

3433

7099

Dace Olte

ZZS

838

534

3547

6801

Rita Vectirāne

ZZS

587

407

3925

6677

Andrejs Garančs

ZZS

568

395

3956

6670

Ivars Jakovels

«Saskaņas Centrs»

726

185

1232

3881

Valentīns Grigorjevs

«Saskaņas Centrs»

619

161

1363

3798

Sergejs Stoļarovs

«Saskaņas Centrs»

599

169

1375

3770

Dainis Liepiņš

«Reģionu alianse»

1002

64

227

2586

Jurijs Strods

«Visu Latvijai!»-TB/LNNK 488

234

329

1910

Roberts Šlegelmilhs

«Visu Latvijai!»-TB/LNNK 273

115

663

1814

Saulvedis Šalājevs

«Reģionu alianse»

302

150

841

1800

Aigars Rublis

«Vienotība»

486

267

410

1789

Jānis Lange

«Vienotība»

262

178

723

1654

Avots: Centrālā vēlēšanu komisija
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Ivars Veiliņš un Vineta Zelča
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5. vieta Pasaules kausa
posmā

Pasaules
kausa 3. posmā Poznaņā
jelgavnieks
Gatis Pranks
500 metru
distancē kanoe airēšanā
vieniniekos
izcīnījis augsto 5. vietu. Gatis startēja
500 un 1000 metru distancēs un abās
disciplīnās iekļuva A finālā. Tur 500
metros Gatis finišēja piektais, bet garajā
distancē – astotais. Sacensībās piedalījās
arī jelgavniece kanoe airētāja Elīna Ēdole,
bet viņa vieniniekos pusfinālā izcīnīja 7.
vietu un finālam nekvalificējās.

Labo Latvijas rekordu

89. Latvijas atklātajā čempionātā peldēšanā
jelgavniece Zane Tīrumniece laboja Latvijas
rekordu 50 m uz muguras – viņa šo distanci
veica 30,11 sekundēs (Eiropas rekords –
27,23 sekundes). Kopumā Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi izcīnīja
deviņas medaļas, sešas no tām – stafetē. Vēl
šajās sacensībās Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknis Deniss Komars izcīnīja tiesības startēt
Eiropas Jaunatnes
olimpiādē, savukārt
pirmo reizi Sporta
meistara kandidāta
normatīvu izpildīja
Ričards Forteļs, bet I
sporta klasi – Ksenija
Millere.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Zviedrijā piedzīvo kritienu

«Lielupes zandarts 2013» –
3,51 kg

Zviedrijā norisinājās Eiropas čempionāta
BMX 7. un 8. posms. Tajā piedalījās arī
jelgavnieks kluba «Mītavas kumeļi»
pārstāvis Kristens Krīgers. Septītās kārtas
sacensībās K.Krīgers junioru konkurencē
iekļuva finālā un izcīnīja 6. vietu. Savukārt astotajā posmā Kristens tika līdz
pusfinālam, bet
tajā piedzīvoja
kritienu un finālā
neiekļuva. Jāatgādina, ka šajā
nedēļas nogalē,
8. un 9. jūnijā,
Rīgā notiks Eiropas čempionāta
devītais un desmitais posms.

Sacensībās «Liel
upes zandarts
2013» uzvarējis
Leonīds Antēns –
viņš noķēra 75 cm
garu un 3,51 kg
smagu zandartu
un saņēma balvu 50 latus. Komandu konkurencē (laivā divi sportisti) 1. vietu izcīnīja
Juris Kļaviņš un Aigars Piņķis, turklāt Juris
pamanījās noķert 3,9 kg smagu samu,
kas ir liels retums Lielupes ūdeņos. Individuālajā vērtējumā uzvarēja Aleksandrs
Kolibelkins ar 82 cm garu un 4,2 kg smagu
līdaku. Jāpiebilst, ka Aleksandrs uzvarēja
sacensībās «Lielupes līdaka 2012» oktobrī,
izvelkot 8,6 kg smagu līdaku.

Volejbola izlase Jelgavā aizvadīs
izšķirošo spēli par iespēju spēlēt Eiropā
 Ilze Knusle-Jankevica

Programma

Šo svētdien, 9. jūnijā, pulksten 17 Zemgales Olimpiskajā centrā notiks Latvijas
vīriešu volejbola izlases spēle
pret Turciju par iekļūšanu Eiropas čempionāta finālā. Šo
iespēju mūsu valstsvienība
gaidījusi ļoti sen, un nu tā
ir rokas stiepiena attālumā.
«Atbalstītāji būs septītais
spēlētājs,» atbalstīt izlasi
aicina tās galvenais treneris
Raimonds Vilde.
Pirmā sērijas spēle notika svētdien, 2.
jūnijā, Turcijā. Lai gan tajā piedzīvots
zaudējums ar 0:3 (25:20; 25:17; 25:23),
Latvijai ir visas iespējas atspēlēties
– jāuzvar spēle Jelgavā, un tad viss
izšķirsies tā saucamajā zelta setā (līdz
15 punktiem). «Šīs būs visaugstākās
raudzes sacensības, kurās Latvijai ir
iespēja piepildīt savu sapni un iekļūt
Eiropas čempionāta finālā,» Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis
aicina jelgavniekus atbalstīt izlasi. Ieeja
skatītājiem būs bez maksas, turklāt
visas dienas garumā centrā būs dažādas
aktivitātes. Jāpiebilst, ka spēli tiešraidē
rādīs arī LTV7 kanālā.

9. jūnijā

Pulksten 10 – Jelgavas pilsētas un novada
atklātais volejbola turnīrs bērniem un jauniešiem, vīriešiem un sievietēm (ZOC stadionā).
Pulksten 12 – atrakcijas bērniem un pieaugušajiem; volejbola vēstures izstāde; iespēja
redzēt labākos volejbola mirkļus un spēles;
«Cunami» pūslis bērniem.
Pulksten 14 – turnīrs pludmales volejbola
veterānu izlasēm, kas startēs 2013. gada
Pasaules sporta veterānu spēlēs.
Pulksten 17 – vīriešu izlašu spēle par
iekļūšanu Eiropas čempionāta finālā: Latvija – Turcija.
Jelgavā jau ir notikušas augsta līmeņa volejbola spēles – arī Eiropas čempionāta
2. kvalifikācijas kārtas spēles izlase pagājušā gada septembrī aizvadīja Zemgales
Olimpiskajā centrā. Šoreiz mūsu vīri ir soļa attālumā no iekļūšanas Eiropas čempionāta finālā – viss izšķirsies 9. jūnijā no pulksten 17. Foto: no federācijas arhīva

un pašiem agresīvu servju. Ar savām
servēm nespējām izsist pretiniekus no
servju uzņemšanas, un turki bieži uzbruka pret vienu bloku,» uz trūkumiem
norāda J.Leitis. Tomēr viņš ir pārliecināts, ka Jelgavā mūsu vīri var nospēlēt
daudz labāk un uzvarēt gan spēlē, gan
zelta setā, kvalificējoties Eiropas čem«Noraka» sliktā servju uzņemšana pionāta finālturnīram.
Pirmajā spēlē Latvija pretiniekiem
piekāpās ar 0:3. Volejbola kluba «Bio- Prognozē, ka tribīnes būs pilnas
Tomēr tas nebūs iespējams bez skatīlars/Jelgava» komandas kapteinis
Andrejs Jamrovskis pieļauj, ka mūsu tāju atbalsta, tāpēc ikviens aicināts uz
izlase nebija pienācīgi novērtējusi pre- Zemgales Olimpisko centru atbalstīt
tinieku, jo turki ir ļoti spēcīga komanda. savas valsts izlasi un baudīt interesantu
«Un vēl bija švaka servju uzņemšana, spēli. «Domāju, ka skatītāju būs ļoti
lai gan jāatzīst, ka turkiem arī ir ļoti daudz – gan no Jelgavas, gan no Rīgas,
gan no citām Latvijas pilsētām, jo tik
labas serves,» viņš komentē.
Latvijas sieviešu volejbola izlases augsta mēroga spēles Latvijā negadās
galvenais treneris jelgavnieks Jānis redzēt bieži,» tā A.Jamrovskis. Volejbola
Leitis norāda, ka servju uzņemšana federācija informē, ka pēdējo reizi Latun pašu serves izšķir līdzīgu komandu vijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta
spēles likteni, un, viņaprāt, Latvija un finālturnīrā spēlēja pirms 18 gadiem.
Tas, ka spēle notiks Jelgavā, ir liTurcija ir līdzīgas komandas. «Pirmajā
spēlē mums nebija serves uzņemšanas kumsakarīgi. «Pirmkārt, jau vēsturiski

Ieguldījums tavā nākotnē
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, darbu uzsākusi nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»
Trešdien, 29. maijā, sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā «Brakšķi» Līvbērzes pag., Jelgavas novadā, ar pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanu par atkritumu šķirošanas līnijas tehnoloģisko iekārtu nodošanu ekspluatācijā tika
noslēgta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas
izveide Jelgavas novadā» realizācija.
Projektu «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā» 2012. gada 5. oktobrī apstiprināja
LR Vides ministrija, un 2012. gada 22. novembrī SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» parakstīja līgumu ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
Projekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, sadalot
atkritumus trīs pamatplūsmās – bioloģiski noārdāmos atkritumos, otrreizējās izejvielās un poligonā apglabājamos
atkritumos, tādējādi izpildot ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasības.
Lai sasniegtu projektu mērķi, saskaņā ar izsludinātajiem iepirkumiem atkritumu šķirošanas stacijas laukuma ar inženierkomunikācijām būvniecību veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»», atkritumu šķirošanas stacijas angāra
piegādi un būvniecību veica SIA «Steel Constructor MM», savukārt atkritumu šķirošanas tehnoloģisko iekārtu piegādi un
uzstādīšanu – Igaunijas kompānija «Technobalt Eesti OŪ».
Projekta «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā» kopējās izmaksas ir 1,32 miljoni
latu (ieskaitot PVN), no kuriem 60 3721,43 lati ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
Projektu «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi». Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Rīgā ir atbilstošu sporta zāļu trūkums.
Otrkārt, vairākus gadus izveidota
veiksmīga sadarbība gan ar Jelgavas
domi, gan ar Zemgales Olimpisko centru. Te esam organizējuši gan Eiropas
čempionāta atlases turnīrus jauniešu
un junioru izlasēm, gan vīriešu izlasei.
Jelgavnieki ir ļoti atsaucīgi, mums ir
viegli sadarboties,» norāda federācijas
pārstāve Lilita Mitrofanova.

Atpakaļceļa nav

Izlases treneris R.Vilde norāda, ka
izlasei atpakaļceļa nav, un sola, ka svēt-

dien komanda spēlēs labāk nekā izbraukumā. «Turcijā mums bija daudz kļūdu
vienkāršās situācijās, ko īsti nevaru
izskaidrot – iespējams, puišus sasaistīja
saceltā ažiotāža. Publiski bija izskanējis,
ka turki jau nav nekādi stiprie un mums
viņi jāsamīca, varbūt pretiniekus līdz
galam nenovērtējām,» tā viņš. Komandas
sastāvu treneris vēl nekomentē, vien norāda, ka Turcijā vairākas maiņas diktēja
spēlētāju traumas. Jāpiebilst, ka izlasē
iekļauts arī BK «Biolars/Jelgava» libero
spēlētājs Austris Štāls.
Latvijas izlase, sekmīgi pārvarot pēdējo
kvalifikācijas kārtu, Eiropas čempionāta
finālturnīrā spēlēs vienā apakšgrupā ar
Polijas, Slovākijas un Francijas komandām. Eiropas čempionāta finālturnīrs
notiks no 20. līdz 29. septembrim Polijā.
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Sporta pasākumi
8. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 6. kārta (6. vidusskolā).
8. jūnijā pulksten 11.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13 grupā: Jelgavas
BJSS – JFK «Jelgava» (ZOC).
8. jūnijā pulksten 16 – futbols: FK «Jelgava 2» – BFC «Daugava» (ZOC).
12. jūnijā pulksten 12 – Latvijas čempionāts futbolā U-13 grupā: JFK «Jelgava»
– JFC «Skonto» (ZOC).
15. jūnijā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Ventspils» (ZOC).
16. jūnijā pulksten 15.30 – Latvijas
čempionāts futbolā U-14 grupā: JFK «Jelgava» – FK «Dinamo» Rīga (ZOC).
16. jūnijā pulksten 17 – Latvijas čempionāts futbolā U-19 grupā: JFK «Jelgava»
– FK «Dinamo» Rīga (ZOC).
16. – 18. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts tenisā (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Paziņojums par izsoles «Nekustamā īpašuma Pasta
salā 1, Jelgavā, nomas tiesības» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina nekustamā īpašuma
Pasta salā 1, Jelgavā, kadastra Nr.09000060279002,
platība 409,5 m2, nomas tiesību izsoli. Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas pakalpojumu
sniegšanai. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
01.07.2013. plkst.14.
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 domes 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».

Meklē darbu
LU studente var palīdzēt sagatavoties
eksāmeniem. Tālrunis 28738453.
Sieviete (40) meklē auklītes darbu. Varu
palīdzēt pieskatīt jūsu bērniņu. Ir pieredze.
Tālrunis 28738453.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
100 Ls/t. T.29907466
Mājīgu, remontētu 2istabu dzīvokli Valgundē. T.28610808.
2ist. dzīvokli Ozolniekos. T.29558600

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Apbalvojumus un ordeņus. T.28850080
Vecmeistaru gleznas. T.27166669

Pavadi vasaru gudri!

Angļu valodas vasarnīca
tā ir lieliska iespēja

vecākiem iesaistīt savus bērnus radošos
un saturīgos kursos

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam pie
klientiem. Cena pēc vienošanās. T.29718434

Dažādi
Pērkam zarus un lapu koku cirsmas, attīrām
aizaugušas platības, sniedzam šķeldošanas
pakalpojumus. T.26322087, 29130555.

un

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

jo

Pļauju zāli. T.25994203

bērniem pavadīt vasaru gudri un interesanti,
mācoties var arī atpūsties!

Vasarnīcā jūs gaida angļu valodas vide,
kurā atraktīvā veidā tiks īstenoti interesanti projekti,
spēles, ekskursijas, nodarbības dabā un pilsētas objektos,
būs arī siltas pusdienas.

8. jūlijs - 19. jūlijs
5. augusts - 16. augusts
katru darba dienu
no 10.00 - 13.45

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

Grupas un nodarbības
Bērniem:
10 - 13 gadi

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

Pusaudžiem:
14 - 16 gadi

Maksa: Ls 82.00 (50 mācību stundas)
Informācija un pieteikumi:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
Astra Vanaga, 29222737; 63082101
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

JEVGĒNIJS ZUBOVS (dz. 1946. g.)
SERGEJS ŠIŠKINS (dz. 1976. g.)
OLGA BELOGRUDOVA (dz. 1931. g.)
IMANTS GAILIS (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 06.06. plkst.11 Bērzu kapsētā.
VJAČESLAVS ŽEĻEZKIJS (dz. 1970. g.).
Izvadīšana 07.06. plkst.14 Baložu kapos.
AIJA ĶINCE (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 06.06. plkst.14 Baložu kapsētā.
LEONĪDS STOĻAROVS (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 07.06. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

10. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Saules garša». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 13.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1629.sērija.
9.25 «Aktrise Ragārēs». 2.sērija.
10.20 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.40  «Mantotā ģimene» (ar subt.). Drāma.
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 12.sērija.
13.30 «Ielas garumā». Talsi. Lielā iela.*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls.
15.20 «Manas zaļās mājas». Dok. filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 17. un 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1629.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 17.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «De facto».*
0.25 «Imanta – Babīte pietur...»*
0.55  «Smalkais stils». 17.sērija.
1.30 «Rīgai – 800». Rīga dejo.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Parlaments». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 6.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 16.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 12.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Turcija.
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 13.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 9.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto games 2013».
19.45 «Pašattīrošās ēkas». Dok. f.
20.00 «100 g kultūras».
20.30  «Aiz horizonta». Dok. f. 2.sērija.
21.25  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 25.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Cittautieši».
23.05  «Dzelmes vilinājums». Drāma. 2.sērija.
0.45  «Izmeklētāja Kinga». 4.sērija.
1.35; 2.35 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». 2.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Solo dēlam». Vācijas melodrāma. 2005.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Galileo».*
13.30 «No 57. paralēles».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 83.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 84.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Aveņu vīns». Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1984.g.
23.10 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.35 LNT ziņu Top 10.
0.30 «Trauma». ASV seriāls. 4.sērija.
1.25 «Pasaules neparastākās būtnes 2». 4.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 12.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 11.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 61.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.00 «Vērtīgais pērtiķēns». Ģim. komēdija.
10.55 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.30 «Māmiņu klubs».*
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 24. un 25.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 185.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9».Sseriāls. 649. un 650.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.

19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 650.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 6.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 258.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 10.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Ņujorkas karalis». Seriāls. 24. un 25.sērija.

11. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 14.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1630.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Saldā indes garša». 1.sērija.
11.30 «Seržanta Lapiņa atgriešanās». Traģikomēdija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules». 1.sēr.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viss notiek!»*
14.55 «Eiro. CV» (ar subt.).*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» 18.sēr.
16.20  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1630.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 18.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Laika dimensija».
0.15 «Kopā» (ar subt.).*
0.30 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.05  «Smalkais stils». 18.sērija.
1.35 «Cēsīm – 800». Raimonda Paula dziedāšanas svētki.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Auto». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 7.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 17.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 13.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsacīkšu BMX 9.posms Rīgā.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 14.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 10.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 26.sērija.
20.00 «100 g kultūras».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Zambezi». Dok. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Tavs auto».
23.25  «Specvienība». Seriāls. 1.sērija.
0.15  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 25. un 26.sērija.
1.05 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
1.35; 2.35 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 83.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.25 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 80.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 65.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 85.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Florences noslēpums». Vācijas drāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 19.sērija.
0.10 «Trauma». ASV seriāls. 5.sērija.
1.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 80.sērija.
1.55 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 13.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 12.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 62.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 6.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.00 «Sportiskais pērtiķēns». Ģim. komēdija.
11.05 «Kobra 17». 6.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 26. un 27.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.

tv programma
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 186.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 650. un 651.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 651.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 21.sērija.
22.00 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 2.sērija.
23.05 «Sazvērestība». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Čikāgas kods». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
1.00 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 26. un 27.sērija.
1.50 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 12.sērija.

12. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 15.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1631.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Saldā indes garša». 2.sērija.
11.15 «Piezīmes uz albuma lapām».*
11.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
12.55 «Vertikāle».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «100.panta preses klubs».*
14.40 «Aculiecinieks»*
14.55 «Latvija var!»*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 13.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1631.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 19.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 2.sērija.
0.30  «Smalkais stils». 19.sērija.
1.00 Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 8.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Autosporta programma nr.1».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 18.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 14.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsacīkšu BMX 10.posms Rīgā.*
15.15 «Olimpieša portrets». M.Štrombergs.
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 15.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 11.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 TIEŠRAIDE! Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
rokasbumbā. Latvija – Ungārija.
20.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.40 «Ātruma cilts».
22.10  «Noķert kadrā». Dok. f. 4.sērija.
22.40 «Spēles veselībai». Dok. f.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti». Māsas.
23.35 «Spots».*
0.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 83.sērija.
0.55 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
1.25; 2.25 «Troksnis»*.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 84.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Florences noslēpums». Vācijas drāma. 2012.g.
11.55 «Intrigante 5». ASV seriāls. 19.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 81.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 66.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 86.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 22.sērija.
22.10 «Terorists». Spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 «Trauma». ASV seriāls. 6.sērija.
1.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 81.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 14.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 1.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 63.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 7.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 6. jūnijs
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Trakais pērtiķēns». Ģim. komēdija.
11.05 «Kāsla metode 3». 21.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 28. un 29.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 187.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 651. un 652.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 652.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 4.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.55 «Terra Nova». ASV seriāls. 2.sērija.
0.45 «Rēgu pilsēta». Seriāls. 13.sērija.
1.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 1.sērija.

13. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40  «Luijs». Anim. ser. 63.sērija.
6.47 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1632.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Saldā indes garša». 3.sērija.
11.05 «Province» (ar subt.).*
11.35 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.30 «De facto» (ar subt.).*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.00 «Zebra».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Kas te? Es te!»*
16.05  «Luijs». Anim. ser. 76.sērija.
16.12  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1632.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 20.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.15  «Agata Kristi. Mazie noziegumi». Detektīvfilma.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 11. un 12.sērija.
0.50  «Smalkais stils». 20.sērija.
1.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.*
6.35 «Kaimiņu būšana». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 9.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.16 «Ātruma cilts».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 19.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 15.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 11.sērija.
12.30  «Noķert kadrā». Dok. f. 4.sērija.
13.00 «Robotāda». Dok. f.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Ungārija.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 16.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 12.sērija.
17.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 1.sērija.
20.05 «Piedzīvojums dabā».*
20.35 «Lidojuma plāns».
21.05  «Gads mākoņos». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto games 2013».*
23.50  «Zambezi». Dok. f. 1.sērija.
0.50 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 1.sērija.
1.25 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
1.55 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 85.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Jaunzēlande uz mūžiem». Melodr. 2010.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 82.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 67.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 87.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
21.45 Platforma filma piedāvā... «Dzīvot labāk». Dok. f.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 11.sērija.

23.40 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
1.35 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 15.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 2.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 64.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 8.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Lesija». Piedzīv. f.
11.05 «Radu būšana 6». 6.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 30. un 31.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 188.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 652. un 653.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 653.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie 2». Spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.20 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 13.sērija.
1.20 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 30. un 31.sērija.

14. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40  «Luijs». Anim. ser. 64.sērija.
6.47 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Saldā indes garša». 4.sērija.
11.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.40  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 27. un 28.sērija.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50  «Agata Kristi. Mazie noziegumi». Detektīvfilma.
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00  «Luijs». Animācijas seriāls. 77.sērija.
16.07  «Dinozauru vilciens». Animācijas ser. 4.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Pieminiet Sibīriju!» (ar subt.). Dokumentāla filma.
19.30 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». Dok. f. 3.sērija.
20.20 «Dziesmu svētku informatīvais klips».
20.30 «Panorāma».
21.20 «Bērnības zeme Sibīrija». Dokumentāla filma.
22.15  «Midsomeras slepkavības 12». Detekt. 5.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Rīgas gambīts». Videofilma. 1.sērija.
0.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». Šlāgeraptauja 2010.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Albānijā». 10.(nosl.) sērija.*
6.35 «Putnu dienas». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 10.sērija.
7.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 20.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 16.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Bosnija-Hercegovina.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 17.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 13.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 11.daļa.
20.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 6.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti». Māsas.*
23.25  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 5.sērija.
0.15 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 44.sērija.
1.05 «SeMS piedāvā… Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 86.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Domā tikai par mums». Melodrāma. 2010.g.
11.55 «Precamies!?! 2». 6.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 83.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 68.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 88.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Komēdija. 1971.g.
23.00 «Pārgalvis». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 83.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 1.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 6. jūnijs

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 16.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 3.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 65.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.00 «16 vēlēšanās». Ģim. f.
1 1.05 «Slepkavība 2». 12.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis». ASV seriāls. 32. un 33.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 189. un 190.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.
21.30 «Karstgalvji 2». ASV komēdija. 1993.g.
23.20 «Mazā melnā grāmatiņa». Rom. kom. 2004.g.
1.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 189. un 190.sērija.

15. jūnijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā». Talsi. Lielā iela.*
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 13.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 3.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 3.sērija.
8.25  «Luijs». Anim. ser. 82.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 25.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
10.00 «Lai dzīvo bērni! 5». Dok. f.*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Props un Berta». Anim. f.
12.30 «XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju svētki».
15.30 «100 g kultūras».*
16.00 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». Dok. f. 3.sērija.
17.35 «Dziesmu svētku informatīvais klips».
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 Radio SWH 20 gadu jubilejas koncerts.
23.10 Nakts ziņas.
23.20 «The Doors» (ar subt.). Biogrāfiska drāma. 1991.g.
1.50 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*

LTV7
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.
7.35 «Rezgalības». Anim. f.
7.50 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti». Māsas.*
13.00 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 3. un 4.sērija.
14.35 Red Bull X-fighters. Osaka Japānā.*
16.05  «Gads mākoņos». Dok. f.
17.10  «Enijpointa». ASV drāma. 2005.g.
18.45 «Spots».
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.30 «Dabas formas». Dok. f. 3.sērija.
20.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 3.sērija.
20.30 «1000 jūdzes Indijā». 3. un 4.sērija.*
21.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 6.sērija.
22.20 «Līgums». ASV trilleris. 2006.g.
0.05 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 6.sērija.
1.00 «Krasta apsardze». Seriāls. 5. un 6.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 87.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 2.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 24.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trakie Tūņi bērnībā». Anim. ser. 28. un 29.sērija.
8.30 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.30 «Galileo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 6.sērija.
12.10 «Herijas likums 2». 8.sērija.
13.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
14.10 «Episkais ķinis». ASV parodiju komēdija. 2007.g.
15.35 «Trakie Ginesa rekordi». Izklaidējošs šovs.
16.05 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Komēdija. 1971.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Episkais ķinis». ASV parodiju komēdija. 2007.g.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 17.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 4.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». 1. – 3.sērija.
7.05 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 34.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 10. un 11.sēr.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 20.sērija.
8.10 «Bakugani 3». Anim. ser. 19. un 20.sērija.

9.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 3.sērija.
9.20 «Misters Bīns». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.40 «Kinomānija».
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.10 «Karstgalvji 2». ASV komēdija. 1993.g.
17.05 «Karsējmeitenes: Uzvara par katru cenu». Kom. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Garfīlds 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
21.10 «Elizabettauna». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.50 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā». Kom. 1974.g.
1.50 «Karsējmeitenes: Uzvara par katru cenu». Kom. 2007.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Radošā nodarbība

15.jūnijā, pl. 12:00
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī

16. jūnijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.40 «Pienene».
7.05 «Sveika, Robij!» 4.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 4.sērija.
8.25  «Luijs». Anim. ser. 83.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 26.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules». 2.sēr.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.55 «100 g kultūras».*
16.25 «Eirobusiņš».
16.55 «Filma kā dziesma». Dok. f.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Sirdis ledū» (ar subt.). Drāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Mans Dziesmu svētku stāsts».
21.45 Atjaunotā versija. «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».
23.20 «Filma kā dziesma». Dok. f.*
0.20 Nakts ziņas.
0.30  «Midsomeras slepkavības 12». Detektīvser. 5.sērija.

LTV7
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.
7.35 «Rezgalības 2». Anim. f.
7.50 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
14.40 «1000 jūdzes Indijā». 3. un 4.sērija.*
15.40  «Aiz horizonta». Dok. f. 3.sērija.
16.40 «Lielais cirks 9». 11.daļa.
17.40 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 3. un 4.sērija.
19.15 «Motociklisti».
19.45 «Melu pierādījums». Trilleris. 2006.g.
21.20  «Specvienība». Seriāls. 2011.g. 2.sērija.
22.15  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.05  «Enijpointa». ASV drāma. 2005.g.
0.40 «Līgums». ASV trilleris. 2006.g.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 6.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 25.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 4». 1.sērija.
12.15 «Trakie Ginesa rekordi». Izklaidējošs šovs.
13.20 «Galileo».
14.05 «Apvārdotais». Fantastikas komēdija. 2000.g.
15.55 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 3.sērija.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 1.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Dauntonas abatija». Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 «Konstantīns». Mistikas trilleris. 2005.g.
1.30 «Terorists». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 18.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 5.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». 4. – 6.sērija.
7.05 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 35.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi».
Anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 21.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.40 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.05 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs.*
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.05 «Garfīlds 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
16.40 «Iedomājies tikai!» Ģimenes komēdija. 2009.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Rēgu bruņinieks: atriebes gars». Fant. f. 2011.g.
22.00 «Vienīgais». Fantastikas spraiga sižeta filma. 2001.g.
23.45 «Iedomājies tikai!» Ģimenes komēdija. 2009.g.
1.50 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 5.sērija.

! Lai pagatavotu kļavu lapu
galvas rotu, uz nodarbību līdzi
jāņem apmēram 200 - 300
svaigas kļavu lapas.
Dalības maksa nodarbībā Ls 3,00.

Uzzini vairāk un piesakies
63005445!

VAS «Elektroniskie sakari» nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma Nr.70 Pērnavas ielā 32, Jelgavā –
IZSOLES SLUDINĀJUMS
VAS «Elektroniskie sakari» pārdod atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.70
Pērnavas ielā 32, Jelgavā (kadastra Nr.0900 900 3558)
– ar pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 351/37748
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.
Nosacītā sākumcena - LVL 7200.00 (septiņi tūkstoši divi
simti lati 00 santīmi).
Nodrošinājums 10% no objekta nosacītās sākumcenas LVL
720.00 (septiņi simti divdesmit lati 00 santīmi) apmērā
iemaksājams VAS «Elektroniskie sakari» norēķinu kontā
saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Maksāšanas veids – pilnā apmērā latos mēneša laikā
no izsoles.
Izsole notiks 2013. gada 18. jūlijā plkst.17 VAS «Elektroniskie sakari» telpās Elizabetes ielā 45/47, Rīgā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties VAS «Elektroniskie
sakari» telpās Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, darba dienās
no plkst.8.30 līdz 17.30, informācija pa tālruni 29283793.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku
pa tālruni 29283793.
Izsoles dalībnieku reģistrācija – VAS «Elektroniskie
sakari» telpās Elizabetes ielā 45/47, Rīgā, 18.07.2013.
no plkst.16.30 līdz plkst.16.45.

Uzmanību!

Biedrība «Baltā sakura» aicina pieaugušos un
bērnus uz specializētām individuālām (1 – 2 cilvēki)
nodarbībām šādos sporta veidos: kung-fu, karate,
teikvondo, bokss, kempo, krav-maga, taidzi un
cigun.
Nodarbības vada treneri ar ļoti lielu pieredzi.
Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5; tālrunis 22376075.

Jelgavas Tehnikums
Tālrunis 63025605
www.jelgavastehnikums.lv
2013./2014. m.g. aicina apgūt
kvalifikācijas
Ar pamatskolas izglītību, iegūstot
vidējo profesionālo izglītību (3.
kvalifikācijas līmenis), mācību ilgums 4 gadi:
1. Inženierkomunikāciju tehniķis;
2. Automehāniķis;
3. Mēbeļu galdnieks;
4. Apdares darbu tehniķis;
5. Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
6. Datorsistēmu tehniķis;
7. Klientu apkalpošanas speciālists.
Ar vispārējo vidējo izglītību, iegūstot vidējo profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis), mācību ilgums
1,5 gadi:
1. Bārmenis (saņem ESF stipendiju līdz Ls 80).
Dokumentu pieņemšana – no 14.06.2013.
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Visi izglītojamie saņem stipendiju.
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava.

Jelgavas Mākslas skolā Dainas Petteres
Keramikas studija
aicina pieteikties vasaras nodarbībām vecuma grupās 5
– 7 gadi un no 8 gadiem līdz neierobežotam vecumam.
Nodarbību sākums – 11. jūnijā. Pieteikties pa tālruni
26696222.
Jelgavas Mākslas skolā Agijas Ivanovas
Radošā mākslas studija
aicina pieteikties vasaras nodarbībām vecuma grupās
5 – 6 gadi un 7 – 10 gadi. Nodarbību sākums –
5. jūnijs. Pieteikties pa tālruni 28857845.

JELGAVAS TIRGUS

Ieguldījums tavā nākotnē
Apstiprināta aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģija 2007. – 2020. gadam un jaunā Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gadam
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana», vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai tika izstrādāti un 2013. gada 23. maija domes sēdē
apstiprināti divi pilsētas attīstībai nozīmīgi plānošanas dokumenti – aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģija 2007. – 2020. gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) un Jelgavas pilsētas attīstības programma laika periodam
no 2014. līdz 2020. gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma).
Vietējas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka
vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Stratēģijas saturs:
1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un
Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste;
2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji,
attīstības prioritātes un teritorijas specializācija;
3. Telpiskās attīstības perspektīva – nosaka pilsētas teritorijas attīstības vadlīnijas, nozīmīgākās telpiskās struktūras,
telpiskās attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskā mērķa
sasniegšanai.
Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes
un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programma sastāv no trīs sadaļām:
1. Esošās situācijas raksturojums – visaptveroša informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem;
identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi; Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas
attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem;
2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns – nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai; definēti vidējā termiņa
un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, trīs horizontālās prioritātes, sešas rīcībpolitikas;
3. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Attīstības programmas īstenošanai rīcībpolitiku griezumā.
Papildus sagatavots Pārskats par sabiedrības līdzdalību, kurā apkopota informācija par iedzīvotāju līdzdalības pasākumiem
Attīstības programmas izstrādē, Stratēģijas aktualizācijā un šo dokumentu publiskajā apspriešanā.
Dokumenti publiski pieejami:
• Elektroniski – http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/dokumenti/dokumenti0/attistibas-planosana/jelgavas-pilsetasattistibas-planosanas-8/
• drukātas dokumentu versijas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, bibliotēkās (Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā «Miezīte», bibliotēkā «Pārlielupe», Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra bibliotēkā).
Katras Attīstības programmā definētās rīcībpolitikas īstenošanai tiks izveidota stratēģiskā darba grupa, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot valsts institūciju, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvjus. Lai nodrošinātu koordinētu
rīcību, resursu un vajadzību savstarpēju sasaisti, Attīstības programma tiks izmantota pašvaldības ikgadējā budžeta
sastādīšanā.
Investīciju plāns ir Attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto rīcībpolitiku īstenošanas instruments, to paredzēts
aktualizēt katru gadu, precizējot aktuālos projektus, to uzsākšanas un īstenošanas termiņus, finansējumu kontekstā ar
pašvaldības ikgadējo budžetu un Eiropas Savienības finansējuma piesaistes rezultātiem.
Katru gadu tiks sagatavots pārskats par iepriekšējo pārskata gadu, kurā tiks iekļauta informācija par Stratēģijas un
Attīstības programmas kā Stratēģijas realizācijas dokumenta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Attīstības
programmas īstenošanas progresa analīzei tiks sagatavots trīs gadu uzraudzības ziņojums.
Sekmīga Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošana būs atkarīga no politiskās gribas un plaša sabiedrības,
uzņēmēju, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju atbalsta, kā arī no iespējām piesaistīt ārējo finansējumu, t.sk.
Eiropas Savienības struktūrfondu un investīciju fondu līdzekļus.
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Pasākumi pilsētā
9. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde: R.Blaumanis
«No saldenās pudeles». Ieeja – par ziedojumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
9. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
15. un 16. jūnijā no pulksten 10 līdz 24 – Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls.
Skulptūru apskate, koncertprogramma (Uzvaras parkā).
20. jūnijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena – iespēja iepazīties ar
pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā
stundā apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana
internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
21. jūnijā no pulksten 20 – Vasaras saulgrieži Jelgavas pils saliņā. Vislatviskāko
svētku rituāli un lustes kopā ar folkloras kopām «Dimzēns», «Zemgaļi», «Vecsaule»
(Zemgale), «Cielava» (Vidzeme), «Vydsmuiža» (Latgale), «Medainis» (Kurzeme) un
«Skandinieki» (Rīga). Vainagu un vītņu pīšana, Jāņu tēva un Jāņu mātes sveikšana,
uguns rituāli, apdziedāšanās, danči un rotaļas līdz pat saullēktam. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pils parkā).
22. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 – Zāļu tirgus. Jāņu zāles, vainagi, siers, alus, dažādi
gardumi svētku galdam, amatnieku izstrādājumi. Kultūras programma ar Dailes teātra
aktieru ansambli «Ilga», Ā.Alunāna teātra aktieriem, TDA «Lielupe», VPDK «Rota», DK
«Zemgaļi», BDK «Ieviņa». Pulksten 11 – domes priekšsēdētājs sveiks mazos jelgavniekus.
Pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju un atraktīvāko
Pilsētas svētku gājiena dalībnieku apbalvošana (pie kultūras nama, Hercoga Jēkaba
laukumā).
30. jūnijā pulksten 13.20 – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
Jelgavas karoga svinīga pacelšana (pie kultūras nama).

Izstādes
Līdz 22. jūnijam – lietuviešu tēlnieka Joza Lebednika skulptūru izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. jūnijam – Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas radošās studijas leļļu izstāde
«Pirmie soļi leļļu pasaulē» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
Līdz 27. jūnijam – ceļojošā izstāde «Unikāli būvdarbi jeb Piecas minūtes līdz arhitektūrai». Izstādē interesenti var iepazīties ar iemūžinātiem dažādu Latvijas objektu
celtniecības un restaurācijas procesa mirkļiem, tostarp sekot līdzi Jāņa Čakstes bulvāra
un jaunā gājēju tilta būvniecībai (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
Līdz jūlijam – U.Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku gada noslēguma izstāde
(kultūras namā).
No 1. līdz 31. jūlijam – Edmunda Glūdiņa fotoizstāde «Latvijas ainavas» (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).

Brīvlaikā – vasaras skolas,
iespēja būvēt smilšu skulptūras
un mācīties angļu valodu
 Ritma Gaidamoviča

Rit pirmā skolēnu vasaras brīvlaika nedēļa, kad daļa, iespējams, kaļ plānus, ko šajā laikā
paveikt. Saturīgi pavadīt brīvo
laiku divas dienas, būvējot
smilšu skulptūras un piedaloties futbola turnīrā, skolēniem
piedāvā Jelgavas Jauniešu
centrs Sarmas ielā 4, bet Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) aicina izmantot laiku lietderīgi,
mācoties angļu valodu. Tāpat
jaunieši var apmeklēt draudžu
Bībeles vasaras skolas.
Jelgavas Jauniešu centrs skolēnus vecumā no 8 līdz 16 gadiem 12. jūnijā pulksten 14 aicina uz smilšu mākslas darbnīcu
Lielupes promenādes pludmalē, kur
ikvienam būs iespēja izmēģināt savu roku
skulptūru būvēšanā. Satikšanās – pie
glābēju namiņa. «Lūgums dalībniekiem
padomāt par iecerētās smilšu skulptūras
ideju un paņemt līdzi darbam nepieciešamos materiālus – mazo lāpstiņu, nelielu
spaini, koka nazīti,» stāsta centra vadītāja
Jeļena Grīsle, piebilstot, ka skulptūras
var veidot gan individuāli, gan grupās.
Darbam atvēlētais laiks – stunda. Visas
skulptūras tiks vērtētas, un labāko darbu
autori saņems balvas.
Bet 19. jūnijā pulksten 16 Jauniešu
centrs piedāvā piedalīties Jelgavas pagalmu futbola kausā Jelgavas 2. pamatskolas stadionā. Paredzēts, ka pasākumā
būs iespēja redzēt arī ielu vingrotāju
paraugdemonstrējumus. Sīkāku informāciju iespējams saņemt pa e-pastu:
jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai tālruni
63022724, 27842165.
Savukārt ZRKAC rosina pavadīt
vasaru, reizē mācoties un atpūšoties
Angļu valodas vasarnīcā. Tajā skolēniem
būs iespēja mācīties angļu valodu caur
spēlēm, ekskursijām, nodarbībām dabā
un pilsētas objektos. Tiks nodrošinātas
arī siltas pusdienas. Nodarbības notiks
divās grupās – skolēniem vecumā no
desmit līdz 13 gadiem un jauniešiem no
14 līdz 16 gadiem. Nodarbībās var iesais-

tīties no 8. līdz 19. jūlijam un no 5. līdz
16. augustam. Aktivitātes notiks katru
darba dienu no pulksten 10 līdz 13.45.
Maksa – 82 lati par 50 mācību stundām.
Uzzināt sīkāku informāciju un pieteikties
var pa e-pastu: birojs@zrkac.jelgava.lv
vai tālruni 29222737, 63082101, zvanot
Astrai Vanagai.
Tāpat šajā vasarā skolēniem ir iespēja
piedalīties draudžu vasaras Bībeles skolās. Nākamnedēļ, no 10. līdz 14. jūnijam,
vasaras Svētdienas skola notiks Romas
Katoļu katedrāles Katehēzes centrā
Akadēmijas ielā 14. Piedalīties var bērni
vecumā no sešiem līdz 13 gadiem. Vasaras skolas organizatore Marija Ruščaka
stāsta, ka nedēļas laikā bērni piedalīsies
dievkalpojumos, radošajās nodarbībās,
sporta nodarbībās, dosies spēlēt boulingu, uz baseinu, kā arī ekskursijā uz
mini zoodārzu. Visas nedēļas garumā
paralēli aktivitātēm skolēni veidos
priekšnesumus īpašam koncertam, kas
notiks piektdien pēc Svētās mises un
pusdienām, kurās piedalīsies arī bīskaps.
Vasaras skolai var pieteikties pa tālruni
63081601, 29842811 vai aizpildot anketu
baznīcā. Pēdējais brīdis, kad pieteikties,
ir 10. jūnija rīts. Vasaras skolā plānots
uzņemt 80 bērnus, un dalībniekiem tiks
nodrošinātas pusdienas. Dalības maksa
– desmit lati.
Baptistu draudzē Mātera ielā 54 vasaras skola ar nosaukumu «Karaļvalsts
klints» notiks no 5. līdz 9. augustam
katru dienu no pulksten 10 līdz 14. Tajā
gaidīti bērni vecumā no sešiem līdz 12
gadiem. Vasaras Bībeles skolas organizatore Ruta Majevska stāsta, ka nav nepieciešams iepriekš pieteikties – bērni var
ierasties baznīcā norādītajā laikā. Dienas
gaitā paredzētas sportiskas aktivitātes,
mūzikas, rokdarbu nodarbības, Bībeles
stāstu lasīšana. Arī šeit nedēļas garumā
tiks veidoti priekšnesumi, ko bērni vecākiem rādīs nometnes noslēgumā. Vasaras
skolā uzņems 100 skolēnus. Dalība – bez
maksas.
Jāpiebilst, ka šonedēļ ar pašvaldības
atbalstu deviņās pilsētas izglītības iestādēs sākas vasaras skolas bērniem no
pilsētas maznodrošinātajām ģimenēm.
Tajās iesaistīti 350 bērni.

notikumi
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Šogad Smilšu skulptūru
festivāls būs divas dienas
Donāta Mockusa
skulptūra (Lietuva)

Jurija Nazarkina
skulptūra
(Krievija)

 Ritma Gaidamoviča

Jau 15. un 16. jūnijā Uzvaras
parkā ikviens varēs novērtēt
17 smilšu skulptūras par tēmu
«Zelta laikmets», kuru izveidei
izmantos apmēram 600 tonnas
smilšu. Pašlaik parkā mākslinieki būvē smilšu bāru, pirmo reizi
šeit top arī keramikas uguns
skulptūras, kuras sestdienas
naktī spīdēs. Bet Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla
mākslinieki pie konkursa darbiem ķersies pirmdien, 10. jūnijā. Tie, kas klātienē vēlas redzēt
skulptūru tapšanas aizkulises,
parkā gaidīti no otrdienas – 11.
jūnija pulksten 11.

Konstantīna Evdokimova
skulptūra (Krievija)
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portālā.
Festivālam
līdzi
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Ineses Valteres
skulptūra (Latvija)
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Pirmdien līdztekus 15 konkursa māksliniekiem «būvdarbus» uzsāks arī Pāvilostas
mākslinieks Ainars Zingniks kopā ar kolēģi
Zīli Ozoliņu-Šneideri. Viņiem uzticēts izveidot septītā festivāla «Summer Signs» demo
skulptūru. Saglabājot intrigu, organizatori
atklāj, ka šai skulptūrai parka apmeklētāji
varēs pāriet pāri.

Pirmo reizi būs keramikas
skulptūras, kas pusnaktī kvēlos

Šī gada lielais jaunums – pirmo reizi
Jelgavā līdzās smilšu skulptūrām skatītāji
varēs novērtēt arī lielformāta keramikas
uguns skulptūras, kas top sadarbībā ar Jelgavas Mākslinieku biedrību un uzņēmumu
«Latvijas keramika». Pie darba jau ķērušies
jelgavnieki Ilze Emse-Grīnberga, Aleksandrs Djačenko un Pēteris Martinsons,
kuriem palīdz keramiķe Mārīte Djačenko.
Jāteic, ka šis festivāls iezīmēsies ar vai- Šīs skulptūras tiek veidotas no ugunsizturākām izmaiņām. Vispirms jau – tas notiks rīgā materiāla šamota. Nedēļas sākumā
mēnesi agrāk nekā iepriekšējos gadus. Tas Djačenko pāris Uzvaras parkā uzbūvēja
saistīts ar šīs vasaras lielo notikumu – Vispā- īpašas krāsniņas no šamota ķieģeļiem, uz
rējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem kurām pašlaik tiek veidotas apmēram di– jūlija sākumā, kad parasti Jelgavā var vus metrus augstas keramikas skulptūras.
novērtēt smilšu mākslu.
Pavisam darbam atvēlēti 200 kilogrami
Tāpat šogad festivāla kultūras pro šamota. Skulptūrām jābūt gatavām līdz
grammu varēs novērtēt divas dienas, 11. jūnijam, lai tās līdz 15. jūnijam izžūtu.
proti, sestdien un svētdien. «Par šādu soli «Sestdien pa dienu skulptūras tiks ietītas
izšķīrāmies, ņemot vērā iepriekšējo gadu īpašā karstumizturīgā materiālā. Tām
apmeklējuma statistiku. Cilvēki parku apakšā desmit stundas kurinās krāsniņas,
vairāk apmeklē sestdienā un svētdienā, uzturot 1100 grādu temperatūru,» stāsta
tāpēc, izvērtējot visus plusus un mīnusus, «Kultūras» vadītājs Mintauts Buškevics.
smilšu skulptūru
Bet pusnaktī – 15.
parks būs atvērts
Laimē ielūgumus uz festivālu! jūnijā pulksten 24 –
piektdien, taču tā
parka apmeklētājiem
Konkurss – portālā
atklāšanu pārcēlām
būs iespēja redzēt,
uz sestdienu. 15. un
kā skulptūras tumsā
www.jelgavasvestnesis.lv.
16. jūnijā, kā ierasts,
kvēlo. To papildinās
piedāvāsim plašu kultūras programmu. «Fire spirit» uguns šovs. M.Buškevics
Turklāt mākslinieki vienmēr norāda, ka piebilst, ka pēc festivāla šīs skulptūras
darbam pietrūkst vienas dienas. Tad nu tiks dāvinātas kādai no pilsētas izglītības
piešķirsim šo dienu un skatīsimies, kā iestādēm.
būs,» stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra»
Jau otrdien parkā
projektu vadītājs Ivars Pirvics.

Bārs jau ieguvis aprises

Pavisam festivālā šogad piedalīsies 19
mākslinieki no septiņām valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Kanādas,
Nīderlandes un Krievijas. Pirmie mākslinieki jau ķērušies pie darba – Agnese RudzīteKirillova, kas jelgavniekiem pazīstama no
Ledus skulptūru festivāliem, kopā ar vīru
Anatoliju Uzvaras parkā cītīgi veido smilšu
bāru, kurā parka apmeklētāji atspirdzinošus dzērienus varēs iegādāties jau no
11. jūnija. Jāpiebilst, ka viena smilšu bāra
puse tiek veidota kā fotoskulptūra – krēsls,
uz kura varēs arī apsēsties. Bet pirmdien
jau sablietētos smilšu kubus mākslā sāks
pārvērst pārējie, īstenojot savas idejas par
tēmu «Zelta laikmets».

var skatīties būvēšanas procesu

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi iepriekšējos gados, arī šogad būs iespēja ielūkoties
skulptūru tapšanas aizkulisēs. Šoreiz pat
divos veidos. Proti, skatītāji no 11. līdz 14.
jūnijam no pulksten 11 līdz 19 var doties
uz parku apskatīties, ar kādiem instrumentiem, kādām metodēm mākslinieki
strādā, lai smilšu kubs pārvērstos mākslas
darbā. Vai skulptūras būvē līdzīgi kā pludmalē, tās izspiežot no formām? Ar ko tās
tiek apstrādātas, lai tik ilgi saglabātos? To
varēs uzzināt, apmeklējot Uzvaras parku.
Šajā laikā ieejas maksa parkā skolēniem,
studentiem, pensionāriem un invalīdiem
būs 50 santīmi, bet pieaugušajiem – lats.
Taču tie skatītāji, kuri nevēlas doties uz
Uzvaras parku, skulptūru tapšanas pro-

Šādas idejas smiltīs
jau nākamnedēļ
centīsies īstenot
Starptautiskā Smilšu
skulptūru festivāla
mākslinieki par tēmu
«Zelta laikmets». Kā
top skulptūras, ikviens varēs redzēt jau
no nākamās otrdienas, taču gatavas tās
būs 15. jūnijā, kad
arī notiks festivāla
atklāšana.
cesam varēs sekot līdzi Jelgavas kultūras
namā īpašā foto izstādē, kas katru dienu
tiks papildināta.

Starts festivālam
sestdien – 15. jūnijā

Konkursa skulptūrām gatavām jābūt
sestdien, 15. jūnijā, kad ir pirmā oficiālā
festivāla diena. Parks šajā dienā būs atvērts
no pulksten 10 līdz 1 naktī, bet svētdien – no
pulksten 10 līdz 24. Līdz ar parka atvēršanu
abas dienas varēs novērtēt gan festivālā
tapušās skulptūras, gan arī baudīt kultūras programmu ģimenēm. No pulksten
10 bērni varēs darboties kopā ar «Pasaku
nama» lielajām lellēm, pulksten 11 paredzēts speciāli Smilšu skulptūru festivālam
tapušais lielo masku uzvedums «Zelta brīnumputekļi», kurā izskanēs arī festivālam
veltīta dziesma. Tāpat darbosies galvenā
festivāla atbalstītāja – CBS «Igate» – smilšu
darbnīca un notiks citas radošas aktivitātes.
Pulksten 12 – bērnu rīts kopā ar Jelgavas
Jaunā teātra «Zelta planētas dīvainīšiem».
Vakara programma sestdienas vakarā
sāksies pulksten 19.30 ar Latvijā vienīgās
perkusiju grupas «Samba de Riga» koncertu, kam pulksten 20 sekos oficiālā festivāla
atklāšana un uzvarētāju apbalvošana. Bet
pēc tās pulksten 20.30 Uzvaras parkā
būs Čigānu Barona no Lietuvas koncertkarnevāls «Gypsy Baron». Uz speciāli
uzbūvētas skatuves vienkopus uzstāsies
12 Austrumeiropā izcilākie čigānu mūzikas
izpildītāji, no kuriem viens dzimis Latvijā.
Koncertkarnevālā skatītāji uz vienu vakaru
nokļūs krāšņā, straujiem ritmiem bagātā
un ugunīgām dejām piepildītā uzvedumā.
Mūzikā un dejā mākslinieki izstāstīs par
Barona piedzīvojumiem dažādās pasaules
valstīs, kam sekos dejas ar dīdžeju un
pusnaktī – minētā keramikas skulptūru
kvēlošana. Jāpiebilst, ka līdz ar krēslas
iestāšanos skulptūras tiks izgaismotas,
veidojot gaismas un ēnu spēles.

Dienā lētākas biļetes

Svētdienas vakarā kultūras programmai
starts tiks dots pulksten 20 ar Dona un
pavadošās grupas koncertu, kam pulksten
21.30 sekos «Koru karu 3» Rīgas zelta kora
patrona Normunda Jakušonoka un «Labvēlīgā tipa» orķestra priekšnesumi. Nakts
ballītē līdz pusnaktij dejas spēlēs dīdžejs Jax.
Festivāla laikā līdz pulksten 19.30 ieeja
parkā pieaugušajiem būs lats; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 0,50 lati.
Pēc pulksten 19.30 – trīs lati, bet skolēniem,
studentiem un pensionāriem – divi lati. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja būs
bez maksas. Biļetes vakaram – pēc pulksten
19.30 – var iegādāties iepriekšpārdošanā
Jelgavas kultūras nama un «Biļešu paradīzes» kasēs, kā arī pasākuma norises vietā.

