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Skolēni vasarā pelna
savu pirmo algu

Gandrīz
pirms 160
gadiem
– 19. gadsimta 50. gados – tika
ierosināts būvēt dzelzceļa līniju no Rīgas līdz
Jelgavai. Ņemot vērā,
ka šādam dzelzceļam
Krievijas impērijā būtu
Attēls: Jelgavas stacija
provinciāls statuss, atļauja dzelzceļa līnijas būvniecībai netika saņemta. 1863. gadā sekoja
ierosinājums būvēt dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava–Liepāja, tiesa gan,
šāda dzelzceļa līnija tika uzbūvēta tikai Latvijas Republikas laikā:
1925. – 1929. gadā.
Rīgas–Jelgavas Dzelzceļa sabiedrība 1867. gadā saņēma atļauju
būvēt dzelzceļu no Rīgas uz Jelgavu, un 1868. gada 21. novembrī
41,5 kilometrus garā dzelzceļa līnija tika svinīgi atklāta. Dzelzceļa
stacijas ēku uzcēla 1882. gadā pēc arhitekta E.O.Dīca projekta ar
atbalstošo infrastruktūru – preču rampu, ūdenstorni, lokomotīvju
griezuli, preču šķūni, preču vagonu bīdāmo platformu u.c. Dzelzceļa
stacijas ēka cieta bermontiādes laikā un pilnībā tika nopostīta Otrā
pasaules kara izskaņā – 1944. gadā. Mūsdienās skatām atjaunoto
ēku, kas, salīdzinot ar pirmskara laiku, ir ar nedaudz samazinātu
būvapjomu.
Sākotnēji dzelzceļa līnijā bija tikai trīs stacijas – «Rīga III» (tagadējā
stacija «Torņakalns»), «Olaine» un «Jelgava», tagad ir 12 stacijas un
pieturas punkti. Jelgavas dzelzceļa mezgla nozīme palielinājās, kad
to savienoja ar dzelzceļu līdz Mažeiķiem, un pēc Maskavas–Ventspils
dzelzceļa izbūves 1904. gadā, kas virzienā no Zilupes caur Rēzekni,
Krustpili šķērsoja arī Jelgavu, tālāk caur Tukumu uz Ventspili. Tobrīd
stacija tika pārdēvēta par «Mitava I», kurā notika pasažieru apkalpošana un vietējo sūtījumu šķirošana (pastāvēja arī stacija «Mitava
II» – tikai kravas vagonu šķirošanai), Pirmā pasaules kara laikā tās
nosaukums bija «Mitau–West», 1919. gadā – «Jelgava I». Kopš 1921.
gada stacijas nosaukums ir «Jelgava». 1972. gadā dzelzceļa līniju
Rīga–Jelgava elektrificēja.
Jelgavas dzelzceļa mezgls arī mūsdienās ir svarīga Latvijas transporta artērija ar lielu potenciālu nākotnē.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Brīvlaikā piedāvā vasaras
skolu un nometnes
 Ritma Gaidamoviča

Sācies skolēnu vasaras brīvlaiks, kurā bērniem un jauniešiem Jelgavā tiek piedāvātas vairākas nometnes un
draudžu vasaras skolas. Jūlijā un augustā vēl ir brīvas
vietas «Jundas» vasaras nometnē «Lediņi», bet uz
nometni «Esi sveiks un vesels» aicina «A-Z Boulinga
akadēmija». Tāpat šogad notiks draudžu vasaras skolas
Baptistu un Svētās Annas baznīcā. Turpinājums 3.lpp.

Pilsētas ielās –
480 jaunas LED lampas
Jelgavas 4. vidusskolas 8. klases audzēkne Angelīna Fijalova (no labās), kura strādā pirmsskolas izglītības iestādē «Rotaļa», stāsta, ka ar katru dienu piecelties uz darbu kļūst aizvien grūtāk. «Taču man patīk atmosfēra šeit, mēs viens otru atbalstām, tad arī
liekas, ka darbs vieglāk vedas,» vērtē Angelīna. Viņa vasarā strādā jau trešo gadu un izjūt lielu atbildību pret pašas nopelnīto
naudu, tāpēc zina, ka sīkumos to neiztērēs. Savukārt 4. vidusskolas 7. klases skolniece Aleksandra Kerņikova, kura nodarbinātības programmā iesaistījusies otro gadu, atzīst, ka darbi nav grūti, tādi paši, kādi jāveic, dzīvojot privātmājā: ravēt, tīrīt, apgriezt
krūmus... «Man gan labāk patīk strādāt vienatnē, tāpēc labs palīgs man ir mūzika austiņās,» tā meitene.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ligita Vaita

Jau otro nedēļu skolēniem ir mācību brīvlaiks,
taču daļa jauniešu vasarā strādā un nopelna
savu pirmo algu. Šogad
skolēniem bija iespēja
pieteikties divās nodarbinātības programmās,
un kopumā darbu Jelgavā jūnijā sākuši 168
skolēni.
Programmas, kurās piedalās
skolēni, ir divas – pašvaldības,
kurā šovasar darbs tiks nodrošināts 386 skolēniem, un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
organizētā, ar kuras palīdzību
šovasar varēs strādāt vēl 100 Jel-

gavas jaunieši. Jāpaskaidro gan,
ka arī NVA programmas īstenošanā ar dotācijām piedalās Jelgavas
pašvaldība, 78 jauniešiem sedzot
pusi no valstī noteiktās minimālās
algas. Tā kā pusi no minimālās algas visiem šajā programmā nodarbinātajiem sedz valsts, tad faktiski
sanāk, ka 78 jauniešu darba devējiem jāsedz tikai nodokļu izmaksas
par nodarbinātajiem jauniešiem.
Kā skaidro Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos Līvija
Vilcāne, šāds lēmums pieņemts,
lai darbavietas varētu nodrošināt
iespējami lielākam bērnu skaitam
un lai mudinātu uzņēmējus vasarā
piedāvāt darbu skolēniem.
Skolēni šovasar strādās dažādās pašvaldības iestādēs un arī

vairākos uzņēmumos. Tā, piemēram, skolēni darbu jau sākuši
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, bibliotēkā
«Pārlielupe», Jelgavas poliklīnikā,
bērnu un jauniešu centra «Junda»
vasaras nometnē «Lediņi», LLU
mazo dzīvnieku izolatorā, sporta
kompleksā un viesnīcā «Zemgale»,
Zemgales Olimpiskajā centrā,
veikalos «Otto», «Euroskor» un
citviet. Visvairāk skolēnu vienlaicīgi tiek nodarbināti pirmsskolas
izglītības iestādēs – teritorijas sakopšanas un citos darbos «Rotaļā»
un «Ķiparos» tiek nodarbināti pat
septiņi jaunieši.
Pašvaldības nodarbinātības
programmā jūnijā darbu sākuši
140 skolēni, no kuriem 82 jau rīt
saņems savu pirmo algu, jo 13 – 14

gadus vecie skolēni strādā četras
stundas dienā divas nedēļas, par
to saņemot 82 eiro pēc nodokļu
nomaksas. Bet vecākajai jeb 15
– 17 gadu vecuma grupai, kurā
darbu sākuši 58 skolēni, līdz algas
dienai vēl jāstrādā pusotra nedēļa.
Viņi strādā sešas stundas dienā un
atalgojumā saņems 164 eiro.
Savukārt NVA nodarbinātības
programmā jūnijā iesaistījušies 26
Jelgavas jaunieši, kuri strādās pilnu mēnesi un vēlāk saņems algu
valstī noteiktās minimālās darba
samaksas apmērā (pēc nodokļu
nomaksas – ap 265 eiro).
Abās programmās kopā šovasar
tiks nodarbināti gandrīz 500 Jelgavas skolēni, kas mācās Jelgavas
izglītības iestādēs un ir deklarēti
Jelgavā.

Svētdien pieminēs komunistiskā genocīda upurus
 Ritma Gaidamoviča
Atceroties traģiskos notikumus, kas risinājās pirms 74
gadiem naktī no 13. uz 14. jūniju, un godinot komunistiskā

genocīda upurus, svētdien, 14.
jūnijā, pulksten 11 Svētbirzē
notiks piemiņas dienai veltīts
atceres brīdis.
Pie memoriāla «Ciešanu ceļš»
pulcēsies Jelgavas pilsētas va-

dība, represētie, viņu tuvinieki,
kā arī aicināti jelgavnieki, kas
vēlas piedalīties piemiņas dienas
pasākumā.
1941. gada naktī no 13. uz
14. jūniju notika Latvijas ie-

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

dzīvotāju masveida izvešana
uz Sibīrijas, Tālo Austrumu un
Tālo Ziemeļu apgabaliem. Savu
tēvzemi bija spiesti pamest
vairāk nekā 15 000 Latvijas
iedzīvotāju.
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 Sintija Čepanone

Četrpadsmit pilsētas
ielās un ielu posmos
uzstādīti 480 jauni LED
ielu gaismekļi. Kopējā
elektroenerģijas patēriņa ekonomija tiek
lēsta 169,753 megavatstundas gadā.
Šie darbi veikti, pašvaldības
iestādei «Pilsētsaimniecība» īstenojot projektu «Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 4. kārta». Tā gaitā
četrpadsmit Jelgavas pilsētas ielās ir uzstādīti 480 jauni LED ielu
gaismekļi ar gaismekļu vadības
blokiem un 13 ielu apgaismojuma
vadības sistēmas bloki, informē
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Betija Bērziņa.
Darbi veikti Akmeņu ielas
posmā no Brīvības bulvāra līdz
Imantas ielai; Garozas ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Aviācijas ielai un no Prohorova ielas
līdz pilsētas robežai; Imantas
ielā; Pulkveža Oskara Kalpaka
ielas posmā no Raiņa ielas līdz
Rūpniecības ielai; Kronvalda
ielas posmā no Izstādes ielas
līdz Imantas ielai; Lāčplēša ielas
posmā no Kronvalda ielas līdz
Brīvības bulvārim un gājēju

ielā; Peldu ielā; Pļavu ielā; Pasta
ielas posmā no Dobeles ielas līdz
Jāņa ielai; Strazdu ielā (gājēju);
Tērvetes ielas posmā no Raiņa
ielas līdz Rūpniecības ielai un
no Rūpniecības ielas līdz Kārklu
ielai, kā arī Ausekļa, Viestura un
Mātera ielā.
Saskaņā ar veiktajiem teorētiskajiem aprēķiniem LED gaismekļi aizvieto ielu apgaismojuma
gaismekļus ar nātrija augstspiediena spuldzēm, visas jaudas
diapazonā nodrošinot elektrības
patēriņa samazinājumu uz 57
procentiem bez apgaismojuma
līmeņa samazināšanas.
Projekts «Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 4. kārta» tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) atklātā
projektu konkursa «Siltumnīc
efekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā»
4. kārtas gaitā.
Projekta kopējās izmaksas
ir 327 683,73 eiro, tostarp 21
9581,34 eiro – KPFI līdzfinansējums.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pagājušajā nedēļā pēc vairāk nekā astoņu stundu ilga vēlēšanu procesa Saeima par Valsts prezidentu ievēlēja pašreizējo
aizsardzības ministru Raimondu Vējoni. Zaļo un zemnieku
savienības (ZZS) virzīto kandidātu Valsts prezidenta amatā
ievēlēja piektajā balsojumā, kurā viņu atbalstīja 55 deputāti.
Pašreizējā Valsts prezidenta Andra Bērziņa pilnvaras beigsies
šā gada 7. jūlijā. Valsts prezidenta amatam bija izvirzīti četri
kandidāti – R.Vējonis, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils
Levits, kā arī Saeimas deputāti – partijas «Saskaņa» pārstāvis
Sergejs Dolgopolovs un Latvijas Reģionu apvienības līderis
Mārtiņš Bondars. R.Vējonis būs piektais Valsts prezidents
kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un devītais
kopš Latvijas valsts dibināšanas.
R.Vējonis vairākus gadus strādājis par vides ministru, savukārt kopš 2014. gada strādā aizsardzības ministra amatā.
Viņš vairākas reizes ievēlēts par Saeimas deputātu no ZZS
saraksta. Pirms iesaistīšanās valsts līmeņa politikā R.Vējonis
bijis gan Madonas pilsētas domes deputāts, gan strādājis
Skultes ostas valdes locekļa amatā. Līdz 2002. gadam viņš
bijis Lielrīgas reģionālās Vides pārvaldes direktors. R.Vējonis
1989. gadā Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē
ieguvis biologa, bioloģijas un ķīmijas skolotāja izglītību,
1994. gadā Somijā Tamperes Tehniskās universitātes Vides
un ūdens inženieru institūtā – izglītību ūdens un vides pārvaldības jomā, savukārt 1995. gadā – LU bioloģijas zinātņu
maģistra grādu, liecina ziņu aģentūras LETA apkopotā
informācija.
Savu viedokli par jaunievēlēto Valsts prezidentu laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» atklāj Jelgavas domes deputāti.

«Uzzināju, kad fakts
jau bija noticis»
Jānis Bacāns, Jelgavas domes
deputāts:
«Kas bija plānots, to arī ievēlēja.
Raimonds Vējonis jau iepriekš bija
paziņojis, ka atkārtoti prezidenta
amatam nekandidēs, un, manuprāt,
tas arī bija izšķirošais solis, kāpēc
Saeima viņu ievēlēja jau pirmajā
dienā – cita kandidāta jau nebija.
Diemžēl prezidenta vēlēšanu dienā
biju komandējumā, tāpēc rezultātu
uzzināju tikai vēlā vakara stundā,
ierodoties mājās, – fakts jau bija
noticis.
Tas neapšaubāmi ir politisks
lēmums, un to, cik spējīgs Raimonds
Vējonis būs kā Valsts prezidents,
rādīs laiks un viņa darbi. Līdzšinējais prezidents taču labi tika galā ar
savu darbu – lielu neapmierinātību
neesam jutuši.
Protams, mans kandidāts šajās

vēlēšanās bija Mārtiņš Bondars.
Iespējams, ka vienkārši vēl nav pienācis viņa laiks, bet es esmu pārliecināts, ka pārredzamā nākotnē viņš
kļūs par Valsts prezidentu.»

«Novēlu kļūt par tik
tiešām visas Latvijas
tautas prezidentu»
Ivars Jakovels, Jelgavas
domes deputāts:
«Vēlētos apsveikt Vējoņa kungu ar ievēlēšanu valsts augstākajā amatā un novēlēt sekmes
darbā, bet pats būtiskākais

– izpildīt priekšvēlēšanu solījumu un kļūt par tik tiešām visas
Latvijas tautas prezidentu.
Pārzinot Latvijas politisko situāciju, šādu vēlēšanu rezultātu
jau biju prognozējis. Vienlaicīgi
gan jāatzīst, ka
es par spēcīgāko
Valsts prezidenta
kandidātu šogad
uzskatu Sergeju Dolgopolovu,
kuram ir ne vien
izcila un ilggadēja
pieredze valsts un
pašvaldību darbā,
bet arī padziļinātas zināšanas un
izpratne par Latvijas sabiedrību
un reģioniem.»

viedokļi
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«Bija pārliecība, ka
Saeima spēs vienoties»
Andris Rāviņš, Jelgavas
domes priekšsēdētājs:
«Jaunais Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ir cilvēks ar
pieredzi, viens no ilgstošākajiem
ministriem mūsu valstī – jau
2002. gadā viņš tika apstiprināts
vides ministra amatā. Šo gadu
laikā, strādājot gan kā vides
ministrs, gan Saeimas deputāts,
gan šobrīd kā aizsardzības ministrs, viņš ir guvis pamatīgu
pieredzi valsts vadīšanā. Tas viss
apliecina, ka jaunievēlētais Valsts
prezidents ir zinošs un lēmumus
pieņemt varošs – līdz ar to es no
savas puses esmu apmierināts ar
šādu Saeimas lēmumu.
Jāatzīst gan, ka man nebija
iespējas skrupulozi sekot līdzi
prezidenta vēlēšanām, jo tajā
dienā atrados Briselē – tur notika Eiropas pilsētvides attīstības
konference, kur apspriedām
ļoti būtiskus jautājumus par
nākamā plānošanas perioda Ei-

ropas fondu prioritātēm. Taču,
cik vien bija iespējams, vismaz
pārtraukumos sekoju līdzi prezidenta vēlēšanām. Priekšpēdējā
balsošanas kārtā, kad Raimonds
Vējonis jau ieguva 46 deputātu
atbalstu, guvu pārliecību, ka
Saeima spēs vienoties un šajā
dienā prezidents tiks ievēlēts.
Uzskatu, ka katrs no izvirzī-

tajiem prezidenta amata kandidātiem ir stiprs savā jomā. Otrs
vairāk atbalstītais kandidāts
Egils Levits noteikti ir spēcīgs
ārlietu, juridiskajos jautājumos,
taču mani bažīgu darīja fakts, ka
viņš ilgstoši nav dzīvojis Latvijā.
Līdz ar to viņa izpratne par procesiem mūsu valstī vairāk būtu
kā skats no malas.»

«Svarīgākais ir būt cilvēkam»
Jurijs Strods, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks:
«Vaļsirdīgi sakot, abi pēdējo
Valsts prezidenta vēlēšanu kārtu kandidāti – Raimonds Vējonis
un Egils Levits – bija cienīgi:
ievēlot vienu vai otru, Latvija
būtu tikai ieguvēja. Saeima ievēlēja Raimondu Vējoni.
Viņš ilgu laiku bijis viens no
Latvijas politikas veidotājiem,
savulaik kļūstot par vides ministru, viņš atkal un atkal ir
pārvēlēts Saeimā, kas jau pierāda tautas uzticību Raimondam
Vējonim. Viņa pieredze ministra
amatā – gan vides, gan vēlāk
tam pievienojot pašvaldību
sfēru, gan šobrīd aizsardzības
jomā – arī rada uzticamību. Vēl
jo vairāk – šā brīža nopietnajā
ģeopolitiskajā situācijā viņš ir
spējis ļoti prasmīgi vadīt aizsardzības jomu valstī.
Jā, viņš ir no tiem, kas ne-

runā lieku, bet savas pirmās
ugunskristības – preses konferenci pēc ievēlēšanas amatā –,
manuprāt, viņš pārvarēja labi,
profesionāli atbildot uz žurnālistu jautājumiem. Protams, var
jau daudz spriedelēt par to, kā-

dam ir jābūt Valsts prezidentam,
bet es uzskatu, ka pats svarīgākais ir būt cilvēkam, saprast,
kas un kā valstī notiek, un, ja
nenotiek – novirzīt pareizajās
sliedēs, lai notiktu. Manuprāt,
Raimonds Vējonis to spēs.»

«Drošības jautājumi valstī ir un būs aktuāli –
tie no dienas kārtības nekur nepazudīs»
Aigars Rublis, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks:
«Man jau patīk tās diskusijas
pēc vēlēšanām – ar kādām balsīm, kurš atdevis, kurš nav…
Valsts prezidentu vēl aizklātā
balsojumā, un Saeima ir pieņēmusi lēmumu, kurš ir labākais
no piedāvātajiem variantiem,
tāpēc diskutēt par to ir lieki.
Kas man patīk jaunajā Valsts
prezidentā – viņam ir plaša politiskā pieredze. Valsts prezidents
vienlaikus ir augstākā militārā
amatpersona mūsu valstī, un
Raimondam Vējonim arī šajā
jomā ir savs pluss, jo viņš līdz
šim ir bijis aizsardzības ministrs.
Drošības jautājumi mūsu valstī
ir un būs aktuāli – tie no dienas

kārtības nekur nepazudīs.
Manuprāt, abi pēdējie Valsts
prezidenta amata kandidāti
– Raimonds Vējonis un Egils Levits – bija pietiekami spēcīgi. Vie-

nam stiprā puse ir iekšpolitikas
jautājumi, otram – ārpolitikas
jautājumi. Tāpēc man jo īpaši
patika jaunievēlētā prezidenta
teiktais pirmajā preses konferencē, kad viņš uzsvēra, ka ir gatavs
izvēlēties sev komandu, kas atsevišķās jomās var būt stiprāka par
viņu pašu, atzīstot, ka ir gatavs
sastrādāties arī ar Egilu Levitu.
Ja tas īstenosies, mūsu valsts no
tā tikai iegūs.
Kopumā jāatzīst, ka prezidenta vēlēšanu rezultāts bija
prognozējams – katrā ziņā man
tas nebija pārsteigums.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Raitis Supe

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat jauno
Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni?
Egons, pensionārs:
– Manuprāt,
viņš ir izglītots
cilvēks un būs
labs prezidents, jo radījis
nopietna cilvēka priekšstatu. Tiesa,
līdz šim viņš sevi labi apliecinājis,
strādājot aizsardzības ministra
amatā, bet to, vai būs tikpat zinošs
un saprotošs arī pārējās jomās, rādīs
laiks. Galvenais, lai viņš labi prezentē Latviju Eiropā. Lai jaunajam
prezidentam veicas!
Marina, būvdarbu vadītāja:
– Diemžēl
nevaru neko
pateikt, jo neesmu vērtējusi
viņa līdzšinējo darbu. Zinu vien tik,
cik pa televizoru šis cilvēks redzēts,
un tas arī viss. Es gan personīgi gribēju, lai par Valsts prezidentu kļūtu
Ventspils mērs Aivars Lembergs vai
Rīgas mērs Nils Ušakovs, bet viņi šim
amatam netika virzīti. Kad Vējoņa
kungs sāks darbu, tad arī vērtēsim,
kā viņam veicas ar valsts vadīšanu
un prezentēšanu.
Ainars, galdniecības saimnieks:
– Raimondu
Vējoni vērtēju
ļoti pozitīvi.
Viņš ir cilvēks,
kurš «stāv uz zemes», tāds nopietns vīrs. Manuprāt, viņš būs labs
nākamais Latvijas prezidents. No
izvirzītajiem kandidātiem viņš viennozīmīgi bija labākais šim amatam.
Jāteic gan, ka Valsts prezidentam ir
maz iespēju valstī ko ietekmēt.
Jānis, bezdarbnieks:
– Zinu tikai to,
kurš būs nākamais Valsts
prezidents
– Raimonds
Vējonis, kā arī viņa pirmos vārdus
pēc ievēlēšanas, kas kļuvuši par
interneta hitu. Neesmu interesējies
par viņa iepriekšējiem darbiem, jo
mani politika nesaista, taču esmu
priecīgs, ka uz vēl vienu termiņu
neievēlēja Andri Bērziņu. Varbūt
tomēr varēja ievēlēt Vairu VīķiFreibergu, bet nu vairs neko nevar
mainīt.
Dagnija, mājsaimniece:
– Līdz šim viņš
radījis zinoša
un izglītota
cilvēka priekšstatu. Arī angļu valodu, salīdzinot ar līdzšinējo
Valsts prezidentu, it kā prot. Šķiet,
ka Latvijai kaunu nedarīs. Arī vizuāli
Raimonds Vējonis ir simpātisks
un patīkams cilvēks, un tas ir ļoti
svarīgi, jo prezidents tomēr ir valsts
pirmā persona. Man šķiet, ka viņš
būs labs Latvijas prezidents.
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Personām ar invaliditāti tagad
nepieciešams arī sociālā
darbinieka novērtējums
 Ritma Gaidamoviča

Policijas moči
disciplinē šoferus

apkārtējo vidi pēc metodiskajiem
norādījumiem.
Līdz ar izmaiņām MinisI.Bančuka skaidro – lai aizpildītu
tru kabineta noteikumos,
anketu, personai ar invaliditāti,
lai veiktu invaliditātes
kura pretendē uz pabalstu, vai tās
un darbspēju ekspertīpilnvarotajam pārstāvim vispirms
zi, cilvēkiem Veselības
pie ģimenes ārsta vai medicīnas speun darbspējas ekspertīciālista jāsaņem nosūtījums, ka nezes ārstu valsts komisijā
pieciešams veikt funkcionālo spēju
(VDEĀVK), kas Jelgavā
izvērtējumu. Tad ar šo nosūtījumu
atrodas slimnīcā «Ģinjāvēršas Sociālo lietu pārvaldē, lai
termuiža», jāiesniedz vēl
vienotos ar sociālo darbinieku, kad
«Dažas reizes esmu
viens papildu dokuments
viņš var veikt ikdienas aktivitāšu
patrulējis pa Jelgavu ar
– sociālā darbinieka vai
novērtēšanu klienta dzīvesvietā. Ja
motociklu un ievēroju,
ergoterapeita aizpildīta
cilvēks ir pensijas vecumā, sociālā
ka satiksmes dalībniepersonas ikdienā veidarbinieka vizīte jāpiesaka Sociālo
kiem pret motociklu ir
camo darbību un vides
lietu pārvaldes Sociālajā un medicīlielāka bijība, jo sevišķi
novērtējuma anketa.
nas aprūpes centrā Stacijas ielā 13
citiem motociklistiem.
klātienē vai pa tālruni 63050876,
Laikam apzinās,
Sociālo lietu pārvaldes Reha- 26415504. Ja persona ir darbspējas
ka policists uz moča
bilitācijas nodaļas vadītāja Irina vecumā, sociālā darbinieka vizīte
ir ātrāks un ma
Bančuka stāsta, ka šogad stājušies jāpiesaka Sociālo lietu pārvaldē
nevrētspējīgāks,»
spēkā jauni Ministru kabineta Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 128.
tā policists
noteikumi «Noteikumi par progno- kabinetā, vai pa tālruni 63048917,
Zigmunds
zējamas invaliditātes, invaliditātes 26112252. Pieņemšanas laiki: pirmĀbols.
un darbspēju zaudējuma noteik- dienās no pulksten 9 līdz 12 un no
šanas kritērijiem, termiņiem un pulksten 15 līdz 19, trešdienās no
kārtību». Personām, kuras vēlas pulksten 9 līdz 12.
pretendēt uz īpašas kopšanas pa«Jau līdz šim esam saskārušies  Ilze Knusle-Jankevica
balstu, lai veiktu invaliditātes un ar cilvēku neapmierinātību – klienti
Policisti, patrulējot pa
darbspējas ekspertīzi, VDEĀVK uzskata, ka ārsts labāk zina pacienJelgavu, sākuši izmantot
vēl papildus citiem dokumentiem ta diagnozi un jau ir novērtējis viņa
motociklus. «Tas mums
– iesniegumam, ārsta nosūtījumam funkcionālās spējas, tāpēc papildu
ļauj ātrāk nokļūt notikuuz komisiju, funkcionālo spēju sociālo darbinieku novērojumi
ma vietā, jo sastrēgumos
pašnovērtējumam – jāiesniedz arī vairs nav nepieciešami. Taču tāda
vieglāk izbraukt, ērtāk
sociālā darbinieka vai ergoterapeita ir jaunā kārtība, ko nosaka Minisvar apbraukt šķēršļus.
aizpildīta personas ikdienā veicamo tru kabineta noteikumi. Būtiski
Tāpat tas palīdz satikdarbību un vides novērtējuma uzsvērt, ka Jelgavas Sociālo lietu
smes uzraudzībā, īpaši
anketa, ja persona ir vecāka par pārvaldes darbinieki nepieņem gala
aktīvajā motosezonā,»
18 gadiem. Šī funkcija deleģēta lēmumu, vai persona saņems pabalnorāda Valsts policijas
pašvaldību sociālajiem dienestiem, stu vai ne. Mūsu uzdevums ir tikai
Zemgales reģiona pārlīdz ar to šo anketu var aizpildīt novērtēt cilvēka ikdienā veicamās
valdes priekšnieks HaJelgavas Sociālo lietu pārvaldes darbības un apkārtējo vidi,» uzsver
ralds Laidiņš.
sociālais darbinieks vai ergotera- I.Bančuka. Atzinumu par īpašas
peits, kas, tiekoties ar personu klā- kopšanas pabalsta nepieciešamību
Zemgales reģiona Policijas pārtienē, novērtēs viņa aktivitātes un sniedz VDEĀVK.
valdes rīcībā ir četri motocikli,
un, kā norāda H.Laidiņš, līdz šim
reģiona policistiem motociklu nav
Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) bijis. Plānots, ka galvenokārt tie
izsludina konkursu uz šādiem vakantiem amatiem: tiks izmantoti patruļās pa Jelgavu,
bet nepieciešamības gadījumos tiks
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes
izmantoti arī citos reģiona iecirJuridiskā sektora jurista amata vietu (1 vakance)
kņos – Bauskā, Dobelē, Tukumā,
Galvenie pienākumi:
1. izstrādāt Jelgavas pilsētas domes dokumentu (lēmumu, nolikumu, noteikumu, līgumu, statūtu
u.c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
2. veikt Jelgavas pilsētas domes dokumentu projektu (lēmumu, nolikumu, noteikumu, līgumu, statūtu
u.c. dokumentu) tiesiskuma pārbaudi un sniegt par tiem atzinumus;
3. sagatavot dokumentus (tajā skaitā prasības pieteikumus) iesniegšanai tiesā un pārstāvēt Jelgavas
pilsētas domes intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
4. sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem.

Prasības jurista amata pretendentam:
1. akadēmiskā augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura
grāds) tiesību zinātnē;
2. vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze;
3. zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
4. teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
6. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē
esošajiem jautājumiem;
7. labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Būvvaldes galvenā mākslinieka amata vietu (1 vakance)
Galvenie pienākumi:
1. pilsētas vides estētiskās un mākslinieciskās kvalitātes attīstības plānošanas koordinēšana;
2. vides vizuālās kvalitātes un Jelgavas pilsētas ēku fasāžu noformējumu kontrolēšana, atzinumu
sniegšana par būvprojektiem;
3. reklāmas un reklāmas objektu projektu vērtēšana, lēmumu pieņemšana, reklāmas izvietošanas
atļauju sagatavošana, informācijas ievietošana Ģeotelpiskajā informācijas sistēmā;
4. dalība normatīvo aktu projektu izstrādāšanā par pilsētas vides arhitektoniskajiem un estētiskajiem jautājumiem.
Prasības galvenā mākslinieka amata pretendentam:
1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vizuālajā mākslā vai dizainā;
2. vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze mākslinieka amatā;
3. teicamas valsts valodas un labas krievu valodas zināšanas;
4. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»), par priekšrocību tiks uzskatītas iemaņas darbā
arī ar citām programmatūrām;
5. izpratne par pilsētas vides estētiskās un mākslinieciskās kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši
pašvaldības funkcijām un normatīvo aktu nosacījumiem;
6. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē;
7. labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Pretendentu pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar attiecīgu norādi «Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Būvvaldes galvenā mākslinieka amata konkursam» vai «Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata konkursam» līdz 2015. gada 25. jūnijam
(ieskaitot). Tālrunis uzziņām 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.
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Foto: Ivars Veiliņš
Jēkabpilī. Tāpat motocikli tiks izmantoti eskortam, reprezentatīvos
pasākumos.
Viens no motocikliem nodots
Patruļpolicijas nodaļas jaunākā
inspektora Ulda Lāča rīcībā. «Motocikls – tā ir laba lieta. Pāris reižu
jau esmu izbraucis pa pilsētu un
pamanīju, ka satiksmes dalībnieki, ieraugot policijas motociklu,
kļūst disciplinētāki, striktāk ievēro
atļauto braukšanas ātrumu un
ceļu satiksmes noteikumus,» viņš
norāda. Viņaprāt, tas tāpēc, ka
motocikls ir pamanāmāks nekā policijas automašīnas, pie kurām visi
jau pieraduši, turklāt iespējams,
ka arī satiksmes dalībnieki apzinās
– ar moci policija ir ātrāka.
Policijas motocikli ir vienvietīgi,
aprīkoti ar vairākiem bagāžas
nodalījumiem darba inventāram.
Policija tos plāno izmantot pavasarī, vasarā un rudenī, kamēr
braukšana ir droša. «Asfalta seguma temperatūrai ir jābūt plus

desmit grādi, lai braukšana būtu
droša,» norāda U.Lācis. Viņš atzīst,
ka agrāk viņam pašam bijis motocikls «Jawa», bet to ar policijas
BMW motociklu nevar salīdzināt.
«Motocikls ātrumu uzņem daudz
straujāk, ar to ir vieglāk manevrēt,
situācijās, kad kādam jādzenas
pakaļ, mocis varētu būt piemērotāks,» tā inspektors. Viņš piebilst,
ka policistiem rīkotas arī mācības,
kā pareizi braukt ar motociklu.
Jāpiebilst, ka Valsts policijas
rīcībā kopumā ir 44 motocikli. 20
no tiem iegūti nupat, ir moderni
un aprīkoti ar ceļu policijai nepieciešamo ekipējumu – bākugunīm,
speciālajiem skaņas signāliem,
skaļruni, motociklos iebūvēti arī
video radari, dators un internets,
lai ceļu policisti nekavējoties varētu
pieslēgties pie tām datu bāzēm,
kuras nepieciešamas ikdienas
darbam. Jelgavas policistu rīcībā
esošie motocikli gan nav aprīkoti
ar tādām ekstrām.

Skolēniem brīvlaikā piedāvā
vasaras skolu un nometnes
No 1.lpp.

Rit otrā nedēļa, kopš sākušās
vasaras nometnes «Mēs Jelgavā» «Jundas» nometnē «Lediņi».
«Lediņu» vadītāja Liene Ušvile
stāsta, ka līdz Jāņiem visas vietas nometnē ir aizpildītas, bet
no 29. jūnija katrā no piedāvātajām nedēļām vēl ir brīvas vietas
un vecāki var pieteikt savus
bērnus. Par vietām interesēties
personīgi «Jundā» Pasta ielā 32
vai pa tālruni 63022297. «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
«Jundas» vasaras nometnē tiek
gaidīti bērni no septiņiem līdz
12 gadiem. Plašāka informācija
– mājas lapā junda.lv.
Daudzpusīgu dienas nometni
«Esi sveiks un vesels» šovasar
bērniem no sešiem līdz 14 gadiem piedāvā «A-Z Boulinga
akadēmija». Nometne notiks no
29. jūnija līdz 4. jūlijam, no 13.
līdz 25. jūlijam un no 3. līdz 15.
augustam. «A-Z Boulinga akadēmijas» vadītājs Aivars Zizlāns
stāsta, ka šī ir nometne ar plašu
fizisko aktivitāšu piedāvājumu
un reizē bērniem tiks mācīts veselīgs dzīvesveids. Piedāvājumā
– boulings, daudzpusīgas fiziskās aktivitātes, diena pie jūras,
ekskursijas, radošās darbnīcas,
bērnu joga, skriešana, ģimeņu
turnīrs boulingā un citas aktivitātes. «Nometnē tiks izmantoti

Montesori pedagoģijas elementi,» tā A.Zizlāns, piebilstot, ka
tikties ar bērniem aicināti arī
pazīstami cilvēki – sportisti,
dziedātāji, jogas pasniedzējs,
kas pastāstīs par savu dzīvi un
darbosies kopā ar nometnes
dalībniekiem. Nometne notiks
katru dienu no pulksten 8 līdz
18. A.Zizlāns stāsta, ka bērniem
tiks nodrošināta trīsreizēja
veselīga ēdināšana. Sešu dienu nometne maksā 75 eiro,
11 dienu nometne – 135 eiro.
Katras nometnes noslēguma
dienā – sestdienā – plānots pasākums kopā ar ģimeni. Sīkāka
informācija par nometni un
pieteikšanos atrodama mājas
lapā azboulings.lv.
Aktīvi pavadīt brīvo laiku,
reizē iemācoties ko jaunu, piedāvā arī pilsētas draudzes. No
14. līdz 17. jūlijam katru dienu
no pulksten 8.30 līdz 17.30
Svētās Annas baznīcā notiks
angļu valodas vasaras studija,
kurā bērni vecumā no sešiem
gadiem aicināti kopā ar zviedru
jauniešiem papildināt savas
zināšanas angļu valodā. Dalības
maksa – 20 eiro. Vasaras skolas
dalībniekiem tiks nodrošināta
ēdināšana divas reizes dienā.
Bet no 31. jūlija līdz 2. augustam
Svētās Annas baznīcas draudze
organizē vasaras izbraucienu

uz kempingu «Veccepļi», kur
piedalīties aicinātas ģimenes ar
bērniem. Pieaugušajiem notiks
dažādas lekcijas par konfliktu
risināšanu, piedošanu un citām
tēmām, bet bērni darbosies
kopā ar skautiem, mācoties
izdzīvošanu, makšķerēt un citas
aizraujošas lietas. Dalības maksa šajā nometnē – 22 eiro, un
tā sedz dzīvošanas izdevumus,
ēdināšanu nodrošinās draudze.
Pieteikties vasaras skolai un
nometnei var, zvanot mācītājam
Kasparam Kovaļovam pa tālruni
25988060 vai personīgi baznīcā.
Tāpat Annas baznīcas draudze
no 17. līdz 20. augustam piedāvā
ģimenēm doties laivu braucienā
pa Gauju no Strenčiem līdz Siguldai. Izmaksas – aptuveni 20
eiro par ēdienu. Sīku informāciju var iegūt, zvanot mācītājam.
Vasaras skolu «Brīnumainā
sala» 7 – 12 gadus veciem skolēniem no 3. līdz 7. augustam
piedāvā Jelgavas Baptistu draudze. Draudzes pārstāve Dana
Ozola informē, ka bērniem būs
rokdarbu un mūzikas nodarbības, Bībeles stāsti, sportiskas
aktivitātes. Vasaras skola notiks
katru dienu no pulksten 10 līdz
13.30, dalība tajā ir bez maksas.
Vecāki gan aicināti bērnus iepriekš pieteikt, zvanot D.Ozolai
pa tālruni 22178332.
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Īsi
 Šonedēļ satiksmei atvērts
jaunizbūvētais Sporta ielas
posms, līdz ar to mainījusies satiksmes organizācija Pasta ielas
posmā no stacijas apļa līdz Jāņa
ielai – tur tagad ir divvirzienu
satiksme. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» norāda, ka Zemgales prospektā un Akadēmijas ielā
transporta kustība saglabājusies
vienā virzienā. Kopumā ir izbūvēti
trīs jauni luksoforu objekti: Pasta
ielas, Zirgu ielas un Sporta ielas
krustojumā; Zemgales prospekta
un Sporta ielas krustojumā; Zirgu
ielas un Mātera ielas krustojumā.
Uzstādītajiem luksoforu objektiem
signālplāni tiek regulēti atbilstoši
esošajai satiksmes plūsmai. Gājējiem un velosipēdistiem ir uzstādītas gājēju zaļā signāla izsaukuma
pogas un laika atskaites displeji.
«Satiksmes dalībniekus lūdzam
sekot līdzi uzstādītajiem satiksmes
organizācijas līdzekļiem – luksoforiem un ceļa zīmēm,» aicina «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja
Eva Kidere. Viņa norāda, ka saskaņā
ar līgumu satiksmes termināļa
apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūve jāpabeidz
līdz 30. jūnijam. Šobrīd ir atlikuši
galvenokārt tikai labiekārtošanas
darbi, tostarp autobusu pieturu
nojumju uzstādīšana, apstādījumu
izveidošana, bruģa pielabošana
atsevišķās vietās.
 Pilsētas vidusskolās un ģimnāzijās pirmdien, 15. jūnijā, sāksies
uzņemšana 10. klasēs. Tehnoloģiju vidusskolā pieteikties mācībām
10. klasē var no 15. līdz 17. jūnijam
katru dienu no pulksten 9 līdz 15
(115. kabinetā) un no 18. līdz 19.
jūnijam no pulksten 9 līdz 12 (115.
kabinetā). Rezultātu paziņošana
– 25. jūnijā, līgumu slēgšana – no
25. līdz 29. jūnijam. Jelgavas Valsts
ģimnāzijā skolēnu reģistrēšana 10.
klasē notiks no 15. līdz 18. jūnijam
no pulksten 9 līdz 14 un 19. jūnijā
no pulksten 9 līdz 12. Uzņemto
skolēnu un vecāku sanāksme – 19.
jūnijā pulksten 15 skolas aktu zālē.
Spīdolas ģimnāzijā uzņemšana 10.
klasē notiks no 15. līdz 19. jūnijam:
pirmdien, otrdien un trešdien no
pulksten 9 līdz 15, ceturtdien no
pulksten 13 līdz 18, piektdien no
pulksten 9 līdz 12. 6. vidusskolā
uzņemšana 10. klasē notiks no 15.
līdz 17. jūnijam un no 17. līdz 26.
augustam no pulksten 9 līdz 13. 4.
vidusskolā – no 15. līdz 17. jūnijam
no pulksten 9 līdz 14, bet 5. vidusskolā – no 15. līdz 19. jūnijam katru
dienu no pulksten 9 līdz 16.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes dienas centri «Integra»
un «Atbalsts» organizē Atvērto
durvju dienu – tā notiks 17. jūnijā
no pulksten 10 līdz 16 Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, 2. stāvā, un Stacijas ielā 13, 1. stāvā. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dienas
centru sniegtajiem pakalpojumiem
personām ar garīga rakstura traucējumiem un piedalīties dažādās
radošās aktivitātēs. Sīkāka informācija – pa tālruni 25710049.
 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs 16. jūnijā 9.
un 12. klašu skolēnus aicina uz
bezmaksas grupu karjeras konsultācijām, piedāvājot jauniešiem
pārliecināties par savu nākotnes
plānu īstenošanas iespējām grupu
karjeras konsultācijās. Konsultācijas
9. klašu skolēniem notiks pulksten
10, bet 12. klašu skolēniem – pulksten 14. Pieteikšanās – pa tālruni
29543600, 63012163 vai e-pastu
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.
Iespējams saņemt arī individuālas
karjeras konsultācijas.
 9. S ta rpta u tis kajā S m ilš u
skulptūru festivālā radītos mākslas darbus par tēmu «Nākotnē
pēc 750 gadiem» Pasta salā
šobrīd var aplūkot katru dienu
no pulksten 9 līdz 21. Smilšu
skulptūras šovasar iespējams apskatīt bez maksas – tā ir pilsētas
dāvana iedzīvotājiem Jelgavas 750.
dzimšanas dienā.

Ritma Gaidamoviča
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Viesnīcas izjūt Jelgavas 750
 Ilze Knusle-Jankevica

«Uz Pilsētas svētkiem viesnīca
bija pilna! Arī šajā nedēļas
nogalē rezervētas daudz vietu,
jo Jelgavā notiks kaķu izstāde, Dzintara dziesmu fināla
koncerts. Arī uz «Prāta vētras»
koncertu brīvi ir vairs tikai daži
numuriņi,» stāsta viesnīcas «Jelgava» direktore Sanita Kalvīte.
Viņa un arī citu viesnīcu pārstāvji norāda: šogad viesnīcu
biznesā jo īpaši var just pilsētas
jubileju un lielos pasākumus,
kas pie mums notiek.
Centrālā statistikas pārvalde apkopojusi
datus par viesnīcās apkalpotajiem tūristiem, un saskaņā ar tiem Jelgavas četrās
viesnīcās (viesnīca «Jelgava», «Zemgale»,
motelis «Akva» un jaunatnes tūrisma
mītne «Universitāte») šī gada pirmajos trīs
mēnešos apkalpotas 4629 personas, tostarp
764 ārzemnieki. Pavisam trīs mēnešu laikā
tūristi Jelgavas viesnīcās pavadījuši 6521
nakti. Latvijas tūristi vidēji pavadījuši 1,1
nakti, bet ārzemju viesi – 2,9 naktis. Tieši
šajā virzienā – panākt, lai tūristi mūsu
pilsētā uzkavējas ilgāk, nevis iegriežas tikai
caurbraucot – pēdējos gados pašvaldība
un Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
strādā.

Klientus piespēlē konkurentiem

Šobrīd Jelgavā ir divas viesnīcas, kas pēc
viesnīcu vērtēšanas standartiem novērtētas
ar trim zvaigznēm, vēl ir divas vienkāršākas
viesnīcas, mācību iestāžu dienesta viesnīcas,
kā arī pieejami dzīvokļi, ko var izīrēt uz
vienu vai vairākām diennaktīm. Lielākie
spēlētāji teic, ka konkurenci Jelgavā neizjūt, drīzāk otrādi – viesnīcas savā starpā
draudzējas un piespēlē klientus cita citai.
«Uzskatu, ka mums konkurence Jelgavā
nav liela, jo pilsētā ir maz lielu viesnīcu.
Tāpēc mēs drīzāk sadarbojamies, nevis
konkurējam – arī klientus, kas atnākuši
pie mums, bet kurus nevaram izmitināt,
sūtām pie tā sauktajiem konkurentiem,»
stāsta viesnīcas «Zemgale» vadītājs Einārs
Trankalis. Viņš norāda, ka drīzāk nākas
konkurēt ar Rīgu, kas atrodas pusstundas
brauciena attālumā. «Tā kā Rīgā viesnīcu ir
daudz, tās var pievilināt klientus ar cenu, ko
savukārt mēs nevaram atļauties, tāpēc var
arī būt tā, ka pie mums cenas ir augstākas
nekā dažā labā apmēram tāda paša līmeņa
viesnīcā Rīgā,» atklāti stāsta E.Trankalis.
Iespējams, tieši Rīgas tuvuma dēļ viesnīcai «Jelgava» ir nopietni attīstības plāni
– tur šobrīd rit remontdarbi: tiek atjaunota
ēkas fasāde, labiekārtots bērnu rotaļu
laukums viesnīcas pagalmā, bet iekštelpās
jau drīzumā viesiem būs pieejami 15 jauni
numuriņi. «Nākotnes plānos ir iecere dabūt
ceturto zvaigzni, kas nozīmē augstāku prestižu un paver jaunas iespējas,» tā viesnīcas
«Jelgava» direktore Sanita Kalvīte.

Zvaigznes nepaliek

To, ka šogad Jelgavā ir aktīva saviesīgā
dzīve – koncerti, sporta pasākumi, ledus un
smilšu skulptūru festivāli, Pilsētas svētki un
citi pasākumi –, izjūt pilnīgi visas viesnīcas.
«Šogad visas viesnīcas pilsētā ir pilnas.
Nekas tāds Jelgavā nav bijis,» saka moteļa
«Akva» administrators Sergejs Lapšins,
kurš šajā jomā strādā jau 15 gadus. Viņš norāda, ka pasākumus apmeklē daudz viesu
gan no ārzemēm, gan no Latvijas un meklē,
kur pārnakšņot. Tiesa, lai gan naktsmītņu
pārstāvji saka, ka šovasar klientu ir gana
un daudzi viesnīcu rezervē jau iepriekš,
gan izmantojot booking pakalpojumus internetā, gan zvanot, visticamāk, arī pēdējā
brīdī brīvs numuriņš kādā no naktsmītnēm
atrastos.
Lai gan šogad Jelgavā jau notikuši un vēl
notiks dažādi vērienīgi pasākumi, slavenības pie mums nepaliek. Viesnīcas «Jelgava»
direktore norāda, ka Smilšu skulptūru festivāla mākslinieki nakšņojuši pie viņiem, bet,
piemēram, ne Dzintara dziesmu koncerta,
ne radiodance festivāla, ne grupas «Prāta
vētra» mūziķi Jelgavā nepaliks. «Mūziķi pēc
koncertiem, visticamāk, brauks uz Rīgu.
Kāpēc tā, nezinu, bet pieļauju, ka vismaz
ārzemju māksliniekiem jau nākamajā dienā

jādodas tālāk un ērtāk ir nakšņot Rīgā,»
spriež S.Kalvīte.

Viesnīca «Zemgale»

Īres dzīvoklis tūristiem

Grib lielāku pieprasījumu nesezonā

Protams, noslogotākās viesnīcām ir
nedēļas nogales un vasaras periods, tāpēc
viesnīcu pārstāvji norāda, ka nesezonā
tomēr gribētos lielāku klientu pieplūdumu. «Mums ir tā – vasarā, kad tūristi
aktīvāki, mums ir gandrīz simtprocentīgs
noslogojums, jo pie mums paliek dažādu
sporta nometņu dalībnieki, un klientus no
malas varam uzņemt maz, bet rudens un
ziemas sezonā gribētos, lai ir vairāk,» tā
viesnīcas «Zemgale» direktors, norādot, ka
viesnīcas vidējais noslogojums gadā ir 35
– 37 procenti.
Īres dzīvoklis tūristiem
Viesnīca «Dianda», kas atrodas kādreizējās viesnīcas «Brīze» vietā, darbojas vien
dažus mēnešus, bet tās vadītāja Ilveta Ločmele norāda, ka nedēļā vidēji 30 apmeklētāji
ir. «Tie ir dažādi apmeklētāji – kāzinieki,
kuri pie mums svin savus svētkus gan ar
banketu, gan ar viesu izguldīšanu, cilvēki,
kas Jelgavā ieradušies darba darīšanās, arī
pa kādam tūristam,» viņa stāsta.
Moteļa «Akva» administrators lēš, ka
diennaktī ir 15 – 20 apmeklētāji, no kuriem
daļa ir strādnieki, kas strādā pilsētā un
paliek motelī ilgāku laiku (vienu divas nedēļas). Bet tāpat esot tūristu grupas, aktīvās
atpūtas cienītāji, pa retam gadoties arī pa
kādam romantiskam pārītim.
Iespēja privātajam biznesam
izmaksā apmēram 25 eiro diennaktī, savuArī Jelgavā pamazām ienāk Eiropas un kārt viesnīcā vienvietīgs numuriņš maksā
Atspaids – dienesta viesnīcas
pasaules tendences un tūristiem tiek piedā- ap 40 eiro, divvietīgs – ap 60 eiro.
Saskaņā ar Statistikas pārvaldes datiem vāta iespēja izīrēt dzīvokli. Jelgavas reģionāšā gada pirmā ceturkšņa beigās Jelgavā bija lā Tūrisma centra administrētajā tūrisma Mācās no ārzemniekiem
četras naktsmītnes, kas spēj nodrošināt 254 mājas lapā norādīti divi šādi dzīvokļi, bet
Viesnīcu pārstāvji teic, ka klientu kulgultasvietas. Iespējams, ka tūristiem ar to vēl ir arī tādi, kas ar šo biznesu nodarbojas tūra ir mainījusies un apmeklētāji kļūst
pietiktu, bet, lai izguldītu lielu pasākumu nelegāli. Arī abu oficiāli reģistrēto dzīvokļu arvien pieklājīgāki, laipnāki, tolerantāki.
dalībniekus, ar to ir par maz, un tad tiek saimnieki teic, ka izjūt to, ka pilsētā viss no- «Neatceros, ka kādam no klientiem būtu
izmantotas arī iespējas, ko dod mācību tiek. Piemēram, uz Pilsētas svētkiem abus bijušas tik īpašas prasības, ko mēs uzreiz
iestāžu dienesta viesnīcas. «Mēs gan esam dzīvokļus bija izīrējušas ģimenes ar bērniem nevarētu izpildīt. Visbiežāk klienti lūdz
universitātes dienesta viesnīca un priekš- no Latvijas. «Ģimenēm izīrēt dzīvokli ir palīdzēt, piemēram, ieslēgt TV, uznest broroku dodam neklātienes studentiem, bet lētāk nekā apmesties viesnīcā, jo te tā var
Lī un Kerola Latvijā ieradušies
izmitinām arī sportistus, tūristus,» stāsta gatavot pati, arī plašāks ir,» spriež viena
no Honkongas. Viņi gan apmejaunatnes tūrisma mītnes «Universitāte» dzīvokļa saimniece. Viņa stāsta, ka tiek
tušies Rīgā, bet, meklējot, kur
pārvaldniece Antra Tomase. Piemēram, veikta stingra klientu atlase jeb face control
izbraukt, izvēlējušies Jelgavu.
nupat tur palikuši vidējās paaudzes dejotāju – priekšroka tiek dota vidējās paaudzes cilViņus uzrunājuši attēli interneta
svētku dalībnieki, nākamajā nedēļas nogalē vēkiem, ģimenēm ar bērniem un bijušajiem
meklētājā google. «Bijām SvēLLU baseinā notiks Latvijas Peldēšanas jelgavniekiem, kuri tagad dzīvo ārzemēs,
tās Trīsvienības baznīcas tornī,
federācijas kausa izcīņa un jāizgulda pel- bet brauc apciemot radus vai nokārtot
paēdām restorānā – tur ir lēti
dētāji. «Jāsaprot, ka mēs esam zemo cenu darīšanas. Un vienmēr tiek pajautāts, kāds
un garšīgi –, apskatījām pili un
kategorijā un nesacenšamies ar viesnīcām. ir mērķis. «Mums ir bijis gadījums, kad
to pusi,» metot ar roku Pasta
Arī apstākļi, kādus varam piedāvāt, atšķi- dzīvokli izīrējām jauniešiem, kuri izraisīja
salas virzienā, stāsta Lī. Viņi uz
ras. Galvenokārt mūs izvēlas tieši cenas dēļ, ugunsgrēku. Kopš tās reizes sākām domāt,
Jelgavu atbrauca ar vilcienu un
jo mūsdienās cena izsaka daudz ko,» norāda ko laižam iekšā,» tā saimniece, norādot, ka
vakarā dosiet atpakaļ uz Rīgu,
A.Tomase. Viņa piebilst, ka pa retam pie dzīvoklī investēti lieli līdzekļi, kas pagaidām
lai jau nākamajā dienā dotos
viņiem apmetas arī tūristu ģimenes ar bēr- vēl nav atpelnīti.
tālāk uz Tallinu un Stokholmu.
niem, tomēr klientiem no malas jāatceras,
Otra dzīvokļa saimniece vērtē, ka vidēji
Foto: Ivars Veiliņš un
ka naktsmītni vajadzētu rezervēt laicīgi, jo īrnieki dzīvoklī pavada vienu nakti, tomēr
no JRTC arhīva
ne vienmēr var atrast brīvu vietu.
ir arī tādi klienti, kas paliek ilgāku laiku,
Šobrīd vēl pilnā sparā rit Jelgavas teh- piemēram, cilvēki, kuri Jelgavā ieradušies
nikuma rekonstrukcija, kas paredz arī darba jautājumos. Pēc viņas aprēķiniem,
izremontēt un ierīkot mūsdienīgu dienesta apmēram puse īrnieku bijuši ģimenes ar
viesnīcu ar 306 vietām. Tas būtu labs at- bērniem. «Ģimenes meklē lētākus varianspaids Jelgavai, bet tehnikuma direktore tus, jo, iespējams, viesnīcu atļauties nevar.
Janīna Rudzīte norāda: tā kā objekta Tāpat dzīvoklī ir lielāks privātums un
sakārtošanā ir izmantots ES finansējums, ģimeniskums, kā nav viesnīcā vai motelī,»
to drīkst izmantot tikai skolas vajadzībām. tā viņa.
«Ņemot vērā Jelgavas nepieciešamību pēc
Vidēji dzīvokļa īre vienai personai izmaknaktsmītnēm, mēģināsim šo jautājumu sā ap 30 eiro diennaktī, divām – ap 35 eiro.
atrisināt kopā ar Finanšu ministriju. Kāpēc Nakšņošana ar brokastīm motelī personai
nevarētu izmantot telpas vasarā, kad tās
tāpat ir gandrīz tukšas?» tā viņa.

Viesnīca «Jelgava»
kastis numuriņā, noorganizēt taksometru
līdz lidostai. Joprojām gadās, ka klientam
promejot paķeras līdzi kāds dvielis, šampūniņš vai čības, bet tas ir reti. Ārzemnieki ir
atvērtāki, piemēram, itāļus uzreiz var atpazīt, jo viņi vienmēr smaida. Un arī latviešu
tūristi kļūst laipnāki, atvērtāki – laikam jau
ietekmējas no ārzemniekiem,» spriež viesnīcas «Jelgava» direktore. Arī citu viesnīcu
pārstāvji par klientiem īpaši nesūdzas un
priecājas par katru, kurš ir gatavs te palikt
un tērēt savu naudu.
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Labākais spēlētājs un treneris

Žurnālistu balsojumā par SMScredit.lv
Virslīgas maija labāko spēlētāju atzīts FK
«Jelgava» pussargs un komandas kapteinis
Gints Freimanis. Arī labākā trenera balva
ceļos uz Jelgavu – Latvijas Futbola federācijas Treneru padomes vērtējumā par
labāko treneri maijā atzīts mūsu komandas
galvenais treneris Vitālijs Astafjevs. Kopā
ar G.Freimani mēneša labākā spēlētāja
balvai tika izvirzīti arī Leonels
Strumija (FK
«Liepāja»), Artūrs Karašausks
(«Skonto» FC)
un Daniils Ulimbaševs («Spartaks Jūrmala»).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Meklē treneri

Jelgavā ir izveidots Galda tenisa klubs, kurš
meklē sertificētu treneri. «Šobrīd esam
apmēram 20 cilvēki, kuri aizraujas ar šo
lietu, sanāk kopā un trenējas, bet rudenī
plānojam aicināt šo sporta veidu apgūt
arī bērnus, tāpēc nepieciešams sertificēts
treneris,» stāsta kluba pārstāvis Nauris
Karelis. Galda tenisisti bāzējas sporta zālē
bijušajā dzelzceļnieku kultūras namā un
tiekas katru darbdienu no pulksten 14
līdz apmēram 21. «Mūsu mērķi ir visnotaļ
nopietni – plānojam piedalīties arī Jelgavas
un Latvijas mēroga sacensībās,» atklāj
N.Karelis. Interesenti, kuri vēlas pievienoties klubam, un potenciālais treneris aicināts zvanīt pa tālruni 29220375 (Naurim),
29608440 (Endijam) vai rakstīt pa e-pastu
gtkjelgava@gmail.com.

Malači, meitenes!

Aizvadītajā nedēļas
nogalē Dānijā notika
BMX Eiropas kausa
izcīņas
piektais
un sestais
posms.
Abos posmos uzvaru savā vecuma grupā izcīnīja
Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi»
braucēja Paula Zavinska. Viņa startēja
G9/10 grupā. Vēl labi nostartēja jelgavniece
Vanesa Buldinska, kurai G15/16 meiteņu
grupā piektajā posmā 4. vieta, bet sestajā
posmā – bronzas medaļa.

Eiropas spēlēs
startēs trīs mūsējie
 Ilze Knusle-Jankevica

No 12. līdz 28. jūnijam Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku
norisināsies pirmās Eiropas
spēles, kurās piedalīsies vairāk nekā seši tūkstoši atlētu
no 50 valstīm, sacenšoties
20 sporta veidos. Latvijas delegācijas sastāvā iekļauti trīs
jelgavnieki. Viens no viņiem
– bokseris Raitis Sinkevičs
– uz Baku devās jau vakar.
«Bokseriem svēršanās un izloze būs
jau spēļu atklāšanas dienā – 12. jūnijā,» norāda jelgavnieks boksa kluba
«Aradam» pārstāvis R.Sinkevičs. Viņš
stāsta, ka Eiropas spēlēm gatavojies
cītīgi – pa diviem treniņiem dienā sešas
reizes nedēļā – un pēdējās divas nedēļas
sparingojis Jelgavā ar Ņikitu Petrovu,
Artjomu Haņeviču un Ediju Gobu.
«Sparings trenē visus refleksus, kas būs
nepieciešami cīņā, kā arī palīdz nolasīt
pretinieka cīņas manieri un reaģēt uz
to. Artjomam ir kreiļa stāja, viņš ir ļoti
izveicīgs. Ņikita ir smagāks par mani,
ar akcentētu sitienu un diezgan gara
auguma, kas man deva iespēju slīpēt
distanci cīņā ar garāku pretinieku. Savukārt Edijs ir ļoti tehnisks bokseris ar
lielu sitienu arsenālu. Visi šie bokseri ir
bijuši Latvijas čempioni, tāpēc sparings
bija ļoti kvalitatīvs,» stāsta bokseris.
Viņš norāda, ka dažādie pretinieki ir
pluss, jo amatieru boksā pretiniekus
izpētīt ir praktiski neiespējami, līdz
ar to arī nevar iepriekš sagatavoties
kam konkrētam. «Mērķis man ir viens
un vienmēr nemainīgs – uzvarēt,» tā
R.Sinkevičs.
17. jūnijā uz Baku dosies arī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēknis Deniss Komars, kuram
intensīvas slodzes treniņus nomainījis
jau vieglāks režīms, lai uz Eiropas spēlēm sportists sasniegtu savu optimālo
sportisko formu. Deniss peldēs vienu
distanci – 50 metrus brasā. Viņam

MşQLMć
pl.12:00

starts būs 25. jūnijā. «Sākumā būs
jāpeld no rīta, kad peldēs visi distances
dalībnieki. Pusfinālā iekļūs labākie
16, finālā – astoņi labākie,» stāsta
peldētājs, norādot, ka viņa mērķis ir
iekļūt finālā.
Trešais jelgavnieks, kurš startēs Eiropas spēlēs, ir BMX braucējs Kristens
Krīgers – viņš uz Baku dosies 21. jūnijā.
Starti Kristenam būs 27. un 28. jūnijā.
«Man nav mērķa obligāti izcīnīt uzvaru, bet gan nobraukt savus labākos
braucienus. Finālā tikt gan vajadzētu,» saka sportists. BMX braucējiem
vispirms būs trīs priekšbraucieni, tad
sekos astotdaļfināls, tad – ceturtdaļfināls, tad – pusfināls un fināls. Tālāk
tiks katra brauciena četri labākie.
K.Krīgers piebilst, ka divas nedēļas
pēc Eiropas spēlēm būs Eiropas čempionāts, tāpēc sportisti gatavojas abiem
svarīgajiem startiem.
Jāpiebilst, ka Latvijas Olimpiskās komitejas publicētajā Latvijas delegācijas
sastāvā ir iekļauts arī Jelgavas kluba
«Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko,
bet viņa treneris Vladimirs Smirnovs
norāda – Alberts uz Baku tomēr nebrauks. «21. jūnijā Stambulā sāksies
Eiropas junioru čempionāts brīvajā
cīņā, un nolēmām, ka tas Albertam
ir svarīgāk. Protams, viņš jau varētu
braukt uz Eiropas spēlēm, bet tas ir arī
risks – Alberts ir vēl jaunietis un cīņās
ar pieaugušajiem var dabūt traumu.
Uzskatu, ka šis vēl nav Alberta laiks,»
tā treneris.
Eiropas spēles notiks Baku no 12. līdz
29. jūnijam un tās translēs LTV7. Latviju pārstāvēs vairāk nekā 60 sportistu
17 sporta veidos: badmintonā, boksā,
cīņā, daiļlēkšanā, džudo, galda tenisā,
kanoe airēšanā un smaiļošanā, karatē,
loka šaušanā, paukošanā, peldēšanā,
pludmales volejbolā, riteņbraukšanā
(BMX, MTB, šoseja), sambo, šaušanā,
triatlonā, vingrošanā. Spēlēm līdzi
varēs sekot arī LMT mobilajā lietotnē
Straume.
Foto: Ivars Veiliņš un Raitis Supe
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Jāņu cepures darināšana no kļavu lapām!
8]]LQLYDLUćNSDUYDVDUDVVDXOJULHçX
WUDGĩFLMćPLHSD]ĩVLHVDUNĸDYXODSXFHSXUXXQ
YDLQDJXGDULQćåDQDVSDPDWSULQFLSLHPXQ
L]JDWDYRSDWVVDYXJDOYDVURWX.
Lai pagatavotu galvas rotu no kļavas lapām, uz nodarbību līdzi
jāņem apmēram 200 - 300 svaigas kļavu lapas.
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Būs airēšana ģimenēm
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Meklē darbu

Airēšanas klubs «KC» rīko ģimeņu sacensības tūrisma kanoe laivās piecos
posmos. Pirmais posms notika Sporta
dienā. Pieaugušo grupā (airē divi pieaugušie) uzvarēja Šimko ģimene – Andrejs,
Vita un Milana, 2. vietā – Edgars, Marita
un Valija Nikolajevi, 3. vietā – Jānis, Ieva
un Kate Baloži. Grupā vecāki ar bērniem
līdz 12 gadu vecumam (airē viens pieaugušais un bērns līdz 12 gadu vecumam)
uzvarēja Mārcis Laidiņš ar dēlu Linardu, 2.
vietā Māris Gotlaufs ar dēlu Markusu, 3.
vietā – Uģis Gūtmanis ar dēlu Uvi. Otrais
posms notiks 18. jūnijā, trešais – 23. jūlijā,
ceturtais – 20. augustā, piektais – 22.
septembrī. Dalībnieki pieteikties varēs
sacensību norises vietā sacensību dienā.
Dalības maksa – 2 eiro.

Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Varu dzīvot
uz vietas. Tālrunis 24850341.

Šķēpmetēji cer
uz jauniem
rekordiem

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

 Ilze Knusle-Jankevica

Svētdien, 14. jūnijā, jau trešo
reizi Jelgavā notiks olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņa šķēpa mešanā. Šajās
sacensībās piedalās gan Latvijas spēcīgākie šķēpmetēji,
gan ārzemju viesi.
Pērn Jelgavā krita Latvijas rekords
– Madara Palameika šķēpu aizmeta
66,15 metrus. Arī šogad Madara būs
Jelgavā. «Man mērķis vienmēr ir veiksmīgi nostartēt, lai iepriecinātu ne tikai
sevi un treneri, bet arī visus līdzjutējus.
Šosezon man galvenais ir saglabāt veselību un cīņassparu, tad jau arī klusībā
izteiktie mērķi piepildīsies un starts
pasaules čempionātā būs veiksmīgs,»
tā sportiste.
Jelgavā startēs arī mūsu pilsētā dzīvojošais Gatis Čakšs, kurš pagājušajā
gadā izcīnīja 1. vietu pasaules junioru
čempionātā un divas reizes laboja savu
personīgo rekordu – aizmeta 68,38
metrus kvalifikācijā un 74,04 metrus
finālā. «Ir patīkami startēt savās mājas
– Jelgavā. Mans mērķis vienmēr ir uzmest personisko rekordu, un centīšos
to izdarīt arī šajās sacensībās,» norāda
Gatis. Jāpiebilst, ka pa gadu viņš ir
mazliet pielicis un šobrīd viņa rekords
ir 77,26 metri. Sportists piebilst, ka
sezonas mērķis viņam ir labi nostartēt
Eiropas U-23 čempionātā.
Jāpiebilst, ka J.Lūša kausa izcīņa
šķēpa mešanā notiks 14. jūnijā Zemgales Olimpiskajā centrā. Sacensības
sāksies pulksten 11 ar jauniešu startiem. Pulksten 11 sāks startēt D grupa
(2004. dz.g. un jaunāki), C grupa (2002.
– 2003. dz.g.), B grupa (2000. – 2001.
dz.g.), A grupa (1998. – 1999. dz.g.),
juniori (1996. – 1997. dz.g.). Sacensībās
piedalīsies arī apmēram desmit Jelgavas
BJSS audzēkņi. Pulksten 16 būs oficiālā
sacensību atklāšana, pulksten 16.30
sāks startēt elites grupas sievietes,
pulksten 18 – elites grupas vīrieši.
Sacensības organizē Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar Sporta
servisa centru. Skatītājiem ieeja – bez
maksas.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu
darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C,
E, F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.

Piedāvā darbu
SIA «Viktorija B» (reģ.Nr.43603036429)
aicina darbā trauku mazgātāju/apkopēju.
Pēc anketām vērsties bistro «Silva» Driksas
ielā 9, Jelgavā. Tālrunis 26535160.

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

Pārdod
Jaunus un lietotus ledusskapjus, saldētavas
(40 – 200 EUR); veļasmašīnas (50 – 190
EUR); jaunus un lietotus televizorus (20 –
500 EUR); gāzes, elektro plītis, mikroviļņu
krāsnis un cepeškrāsnis (25 – 75 EUR) un
daudz ko citu. Garantija, līzings. Uzvaras
iela 12, «Tonuss» ēkā. Tālr.29141057.
Ziemas vasarnīcu. Vai mainu pret dzīvokli.
T.26874150
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
135 EUR/t. T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes. T.27029553

Izīrē
Brīvdienu māju – guļbūvi, 65 m2, ar zaļo
zonu, 1600 m2. Piemērota ģimenēm ar
bērniem. Atrodas Jelgavas nomalē, 7 min.
braucienā no centra, meža ielokā, Jāņiem
atbilstošā vidē. Sauna, visas ērtības, grils,
ugunskura vieta. Sīkāk – 26431344

Dažādi
Draudzīgi meistari un labas cenas. Veiksim
kvalitatīvu remontu jūsu mājoklim vai
birojam. T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro, iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Pļauju zāli. T.25994203
Lēti būvmateriāli. T.29722201
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi ar kravas busu.
Tālrunis 25446667.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

Pirts rituāli, laivu īre un maršruti pa Iecavas, Misas un Svētes upēm. Tel.22478286;
www.parlielupespirtnieki.lv

S K A I S T U M A S K O LA
Jelgavā

SIA «Kreatīvs», ražotājs. Apbedīšanas
piederumi. Liela izvēle pieminekļiem, apmalēm, futlāriem utt. Kapu labiekārtošana.
Zemas cenas. T.26393177, 29537176

(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības jūnijā un jūlijā:

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.

Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

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

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

Aizsaulē aizgājuši
OLGA MARENKOVA (1928. g.)
ANTOSE MITROVSKA (1942. g.)
OLGA KURUŠKO (1954. g.)
ILGA RASNAČA (1942. g.)
SARMĪTE KRASTIŅA (1930. g.)
ANTOSE MITROVSKA (1942. g.)
TAISIJA PAVLOVIČA (1946. g.)
VALENTĪNA FIŠMEISTERE (1933. g.).
Izvadīšana 11.06. plkst.15 Meža kapsētā.
KATE JEZDOVSKA (1931. g.).
Izvadīšana 12.06. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

LTV7

Pirmdiena, 15. jūnijs
LTV1

5.00 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.30 TIEŠRAIDE. «Brīvā cīņa». Kvalifikācija sievietēm kategorijā līdz 63 kg.
11.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 98.sērija.
12.25 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.55 «100 g kultūras. Personība».*
14.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 50.sērija.
17.00 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 TIEŠRAIDE. «Brīvā cīņa». Finālsacensības sievietēm
kategorijā līdz 63 kg.
19.35 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 10.sērija.
20.25 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.25 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.15 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
23.10 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 10.sērija.
0.20 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2036.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 114.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Uta Danella. Aprēķini debesīs». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 98.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2036.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». seriāls (ar subt.). 113.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 5». Seriāls. 6.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.40 «Maklauda meitas». Seriāls. 97.sērija.
10.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.05 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.50 «Aculiecinieks».*
12.25 TIEŠRAIDE. «Vingrošana». Komandu sacensību fināls.
17.15 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
19.05 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.05 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 11.sērija.
22.45 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.25 «Leģendārie albumi. «Steely Dan»». Dokumentāla filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 18.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 69.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 68.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.20 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 9.sērija.
23.35 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 68.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 377. un 378.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls.
8.25 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.55 «Nacionālie dārgumi. Noslēpumu grāmata». Piedzīvojumu filma.
11.30 «Māmiņu klubs 8».
12.05 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 726. un 727.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 2». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 28.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 318.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
0.00 «Rozā pantera atgriežas». ASV un Lielbritānijas komēdija. 1976.g.
2.05 «Nekā personīga».
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 28.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 16. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2037.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 115.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ketija Forda. Patiesības vasara». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 99.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2037.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 114.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Brīvību ģitārai». Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.15 «Aizliegtais paņēmiens».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 97.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 1.sērija.
12.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 70.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 98.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 69.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Īstais Maikls». ASV melodrāma. 2014.g.
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 69.sērija.
2.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 9.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 11.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 379. un 380.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.55 «Kellijai no Džastina». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
10.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 21.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 728. un 729.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls. 1.sērija.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.00 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
1.05 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
1.30 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 21.sērija.
2.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls. 1.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 17. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2038.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 116.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Lai top!»*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 100.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2038.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 115.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Bērnības zeme Sibīrija». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Homo@lv». Dokumentāla filma.
0.35 «Brīvību ģitārai». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.45 «Mafijas klans 5». Seriāls. 6.sērija.

LTV7
5.00 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Kriminālsleja». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 99.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.05 ««De facto»».* (ar subt.).
12.40 «Province».* (ar subt.).
13.15 «Dzimis Eiropā».*
13.45 «Aculiecinieks».*
14.05 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012». Dižkoncerts».*
15.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 51.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols».
20.30 «Masu sajukuma līdzekļi». Dokumentāla filma.
21.25 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 11.sērija.

tv programma
22.15 «100 g kultūras. Personība».*
23.00 «Dzimis Eiropā».*
23.30 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 98.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Īstais Maikls». ASV melodrāma. 2014.g.
11.55 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 10.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 71.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 2014.g. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 70.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 11.sērija.
22.05 «Aizdomu ēnā». ASV krimināldrāma. 2003.g.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 70.sērija.
2.15 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 8.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 381. un 382.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.55 «Templiešu zudušie dārgumi». Dānijas piedzīvojumu filma.
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 22.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 730. un 731.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.00 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
1.00 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
1.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 22.sērija.
2.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 18. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2039.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 117.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 101.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2039.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 116.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
20.00 «Ciemiņš virtuvē».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda». (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 100.sērija.
10.20 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.50 TIEŠRAIDE. «Šosejas riteņbraukšana».
Individuālais brauciens vīriešiem.
14.00 «Latvija var!»*
14.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
15.25 TIEŠRAIDE. «Vingrošana». Individuālā daudzcīņa.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.35 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 12.sērija.
20.30 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols».
22.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.20 «Sporta studija».
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
0.50 «Masu sajukuma līdzekļi». Dokumentāla filma.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 99.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma. 2004.g.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 72.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 100.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 71.sērija.
20.00 «LNT ziņas».

Ceturtdiena, 2015. gada 11. jūnijs
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 2.sērija.
23.10 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 11.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 71.sērija.
2.15 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 2014.g. 9.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 383. un 384.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.55 «Templiešu zudušie dārgumi 2». Dānijas piedzīvojumu filma.
10.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 23.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 732. un 733.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Kovboji un citplanētieši». ASV spraiga sižeta filma.
0.35 «Kinomānija 6».
1.05 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
1.30 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 23.sērija.
2.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 19. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 118.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Bērnības zeme Sibīrija». Dokumentāla filma.
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.25 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 102.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 117.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Miranda». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
1.15 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 21.sērija.
2.10 «Rīga 2014. Saulgriežu nakts balle Mežaparkā».*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Dzied I.Skrastiņš.
3.50 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 101.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 13». Seriāls. 12.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 52.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.30 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols».
23.00 «Bebrs». ASV un AAE drāma (ar subt.). 2011.g.
0.35 «Grupas «Sīpoli» koncerts «Kamēr tu šo spēli spēlē...»».*
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 5. un 6.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 100.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2005.g.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 73.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 72.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Līgojam Madonā!» Koncerts.
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 72.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 385. un 386.sērija.
6.35 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.00 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.55 «Templiešu zudušie dārgumi 3». Piedzīvojumu filma ģimenei.
11.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
12.40 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 734. un 735.sērija.
15.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.

16.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
17.40 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Grega dienasgrāmata». ASV komēdija. 2010.g.
22.20 «Kinozvaigzne kazarmās». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.20 TV PIRMIZRĀDE. «Tālumā». Šausmu trilleris. 2007.g.
2.05 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 20. jūnijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma. 1985.g. (ar subt.).
11.00 «Balss pavēlnieks».
12.35 «Lecam pa vecam. Ielūdz Raimonds Pauls».*
13.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
13.45 «Ciemiņš virtuvē».*
14.15 «Latvijas novadu cīņas».*
15.10 «No sētas uz sētu. Stopiņu novads».*
15.40 «Latvijas literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonija».*
16.00 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
17.00 «Ķenguru Dandijs». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «Pūt, vējiņi!» Liepājas teātra izrāde. «Teātris.zip»
sezonas noslēdzošā izrāde.
0.10 «Vera 4». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Ielūdz R.Pauls.
2.45 «Veterinārs». Mākslas filma. 1.sērija.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.20 «Province».* (ar subt.).
7.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.35 «100 g kultūras. Personība».*
9.20 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
10.00 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols». 1/2 finālspēle sievietēm.
11.45 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.30 «Ar sapni mugursomā».*
14.00 TIEŠRAIDE. «Vingrošana». Individuālās sacensības.
18.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
18.55 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols». Spēle par 3.vietu sievietēm.
20.00 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols». Finālspēle sievietēm.
21.15 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 63.sērija.
23.45 «Siguldai – 800. Koncerts «Sveiciens no Siguldas»».*
2.10 «Bebrs». ASV un AAE drāma (ar subt.). 2011.g.
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 101.sērija.
5.45 «Luī 3». Seriāls. 2.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Pīta pārvērtības». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
11.55 «Elizabete. Zelta laikmets». Biogrāfiska drāma.
14.10 «Karamba!» Humora raidījums.
14.35 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 9.sērija.
15.55 «Visskaistākā un vispievilcīgākā». Krievijas komēdija. 1985.g.
17.40 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 6.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
23.30 «Dejotāja». Kanādas, ASV un Francijas drāma. 2007.g.
1.10 «Pīta pārvērtības». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 15.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 387. un 388.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
15.00 «Kinozvaigzne kazarmās». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
17.05 «Grega dienasgrāmata». ASV komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Trīs spēkavīri tālajā krastā». Krievijas animācijas filma. 2012.g.
21.05 «Borna ultimāts». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma. 2007.g.
23.20 «Rozā panteras atriebība». ASV komēdija. 1978.g.
1.30 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.40 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 388.sērija.

Svētdiena, 21. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». 13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Būt latvietim. Brazīlija».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».

Ceturtdiena, 2015. gada 11. jūnijs
18.50 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums. Fināls.
23.05 «Jāņu nakts». Latvijas, Austrijas un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
0.45 «Ķenguru Dandijs». Dokumentāla filma.
1.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs». «Neļauj mīlestībai zust». Koncerts.
2.15 «Tikai rozes». Dzied J.Sproģis.
2.45 «Veterinārs». Mākslas filma. 2.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

22.45 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
23.40 «Anekdošu šovs 2».*
0.35 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
1.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.40 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.

LTV7

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 3.sērija.
6.10 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 2.sērija.
12.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
14.50 «Dzintara dziesmas 4».

5.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
6.50 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
7.20 «Aculiecinieks».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 TIEŠRAIDE. «Šosejas riteņbraukšana». Grupas brauciens vīriešiem.
13.50 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
14.50 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
15.20 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.25 «Latvija var!»*
16.45 «Aculiecinieks».*
17.05 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols». Spēle par 3.vietu vīriešiem.
19.00 TIEŠRAIDE. «Pludmales volejbols». Finālspēle vīriešiem.
20.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 12.sērija.
21.55 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 12.sērija.

LNT

TV programma
15.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.55 «Detektīvs Valanders». Lielbritānijas filma. 2008.g. 3.sērija.
0.55 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
2.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
3.30 «LNT brokastis».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 16.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 389. un 390.sērija.
6.50 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».

Ja esi aktīvs, radošs un tev
patīk iegūt jaunas zināšanas
un prasmes, nāc mācīties
Jelgavas 5. vidusskolā!
Stājoties 7. – 9. klasē, tev ir iespēja izvēlēties
vienu no papildu izglītības programmām:
• Biznesa pamati – tev būs iespēja iepazīties ar biznesa
pamatiem, piedalīties biznesa forumos, kā arī izveidot
mācību uzņēmumu u.c.;
• Programmēšanas pamati – tu varēsi iegūt zināšanas par programmēšanas valodām un to pielietojumu,
patstāvīgi izstrādāt datorprogrammu, spēli, kā arī izveidot
un ieprogrammēt mehānisko ierīci u.c.;
• Vācu valoda – tev būs iespēja apgūt ne tikai otro
svešvalodu, bet arī iepazīties ar Vācijas kultūru, kā arī
piedalīties starptautiskos projektos u.c.;
• Angļu valoda – tu varēsi paplašināt savas zināšanas
angļu valodā, kā arī attīstīt saziņas prasmes, veidojot
kontaktus ar ārzemju skolēniem u.c.
Ja vēlies iegūt vispārējo vidējo izglītību, vari izvēlēties
vienu no mācību programmām (papildinformācija
skolas mājas lapā www.5vsk.jelgava.lv):
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma (vairāk matemātika, fizika, ķīmija,
tehniskā grafika vai programmēšana);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena mazākumtautību izglītības programma
(ar otro svešvalodu – vācu).
Mācoties vidusskolā, tev būs iespēja izmantot LLU
mācību resursus (skolai un augstskolai ir sadarbības
līgums), priekšrocības stājoties IT fakultātē, attīstīt
programmēšanas prasmes, piedalīties tehniskās
jaunrades aktivitātes skolā un ārpus tās.
Mūsu skolas skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas,
apmeklējot robotikas, eksperimentālās fizikas,
sporta, dejas, franču valodas pulciņus, spēlēt
skolas teātrī «Kaija» u.c.
No 2015. gada 1. septembra visiem interesentiem būs
iespēja apgūt 3D modelēšanas un dizaina pamatus,
uzzināt un iemācīties veidot 3D objektus un 3D
animācijas.
Informāciju par izglītības programmām un skolas dzīvi
var atrast skolas mājas lapā www.5vsk.jelgava.lv.

GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!

Ādas problēmu ārstēšanu un ādas
veidojumu pārbaudi veic dermatologs
Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10, tālrunis 29217661.
SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)

vajadzīgi(-as) šķirotāji(-as)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu-4.
Darba pienākumi: atkritumu šķirošana.
Alga pēc nodokļu nomaksas – no 300 līdz 400 EUR.
Uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas, un
daļēji tiek segti transporta izdevumi.
CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Zinaidas Pestovas (dzimusi 1948. gada 18. martā, mirusi
2015. gada 22. maijā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Zinaidas
Pestovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Zinaidas Pestovas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Projektu finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
No 01.05.2015. līdz 30.04.2016. Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādi «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» īsteno projektu «Ģimenes
asistenti Jelgavas pilsētā» (līgums Nr.2014.EEZ/PP/1/MIC/081/043).
Projekta mērķis: veicināt Pensionāru biedrības biedru, pensijas un pirmspensijas vecuma
personu sociālo iekļaušanos un integrāciju darba tirgū, piedaloties inovatīva sociālā
pakalpojuma realizācijā.
Projekta mērķa grupa: 25 pensijas un pirmspensijas vecuma personas.
Projekta budžets: 90% (17 489,62 EUR) – EEZ finanšu instrumenta finansējums un 10%
(1990,00 EUR) – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Par šā materiāla saturu atbild projekta vadītāja M.Kolneja

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
12.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.05 «Borna ultimāts». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma. 2007.g.
16.15 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ātrs un bez žēlastības 3. Tokijas sacīkstes».
Spraiga sižeta filma.
22.05 «Spēle». ASV trilleris. 1997.g.
0.50 «Draugi ar bērniem». ASV komēdija. 2011.g.
2.45 «Likums un kārtība 9». ASV seriāls. 16.sērija.
3.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
4.20 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 389.sērija.

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

vajadzīgi(-as) operatori(-es)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu-4.
Darba pienākumi: mehānisko iekārtu uzraudzība
ražošanas procesā, darbs ar autoiekrāvēju.
CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.
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Pasākumi pilsētā
 11. jūnijā pulksten 18 – Krievu kultūras
dienu koncerts «Uzziedi, dvēsele mana».
Piedalās: Jelgavas krievu biedrības «Istok»
ansamblis «Slavjanočka», Pleskavas Bērnu
mākslas skolas horeogrāfiskais ansamblis «Skobaročka», N.Rimska-Korsakova
Pleskavas mākslas koledžas krievu tautas
instrumentu ansamblis «Korobeiņiki» un
soliste Irina Utkina (Rīga). Koncerta režisore – Rita Barone. Biļešu cena – € 1 (k/n
Lielajā zālē).
 12. jūnijā pulksten 17 – sadancošanās
un sadziedāšanās zaļumballe. Pasākums
veltīts Jelgavas Latviešu biedrības dibināšanas 135. gadadienai un IV Vispārējo
latviešu Dziesmu un mūzikas svētku 120.
gadadienai. Muzicēs folkloras ansamblis
«Dimzēns» un dejos Svētes deju kopa
«Brūklenājs». Ierašanās – ar groziņu cienastam («Kalna Būriņos»).
 13. jūnijā pulksten 20 – «Amigo»
Dzintara dziesmu aptaujas noslēguma
koncerts un balle. Biļešu cena – € 15 – 5
(Uzvaras parkā).
 13. jūnijā no pulksten 10.30 līdz 17
un 14. jūnijā no pulksten 10 līdz 15
– starptautiskā kaķu izstāde «Jelgavas
kaķis 2015». Vairāk nekā 300 dažādu
šķirņu kaķi, seski, truši, kraukļi, papagaiļi,
alpakas un citi dzīvnieki. Biļešu cena – € 3;
pensionāriem, studentiem, skolēniem –
€ 1,50; pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas (ZOC).
 13. jūnijā pulksten 12.30 – ekskursija
ar autobusu uz LLU Veterinārmedicīnas
fakultātes muzeju un mini zoo «Lauku
sēta». Pieteikšanās ekskursijai pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv. Dalības maksa – € 5; skolēniem, studentiem un pensionāriem – € 4; pirmsskolas
vecuma bērniem (neaizņemot vietu autobusā) – bez maksas. Papildu izmaksas:
mini zoo apmeklējums – € 3; studentiem,
pensionāriem – € 2; bērniem no 5 līdz 18
gadiem – € 1; līdz 4 gadu vecumam – bez
maksas. Papildus pēc izvēles – € 1 aplis ar
poniju vai ēzelīti (sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa; pulksten 12.45
– iekāpšana pie Zemgales Olimpiskā centra
(Kronvalda ielā 24)).
 14. jūnijā pulksten 11 – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena Svētbirzē.
 14. jūnijā pulksten 12.30 – vēsturnieka
un pedagoga Andra Tomašūna grāmatas
«Jelgava. 1941. gada vasara – HOLOKAUSTS» atvēršana. Grāmatas atvēršanu
papildinās holokausta upuru un varoņu
memoriālā kompleksa «Jad Vašem» ceļojošā izstāde «Vairāk nekā bērnu spēles»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 14. jūnijā no pulksten 10 līdz 14
– lielā izpārdošana visai ģimenei. Vasaras apģērbi, apavi, aksesuāri. Darbosies
stūrītis «Dāvinu». Sīkāka informācija pa
tālruni 26456942 (ģimenes restorānā
«Hercogs»).
 17. jūnijā pulksten 18 – tautasdziesmu
dziedāšanas vakars «Jāņu dziesmas un
rotaļas». Visi, kuriem ir vēlme dziedāt,
dungot, klausīties dziesmas, aicināti pulcēties kopā trešdienas vakarā, lai atcerētos
senču tradīcijas un smeltos enerģiju paaudzēm pārbaudītajās vērtībās (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 18. jūnijā pulksten 19 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra pirmizrāde: V.Sauleskalns
«Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons.
Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 19. jūnijā no pulksten 17 līdz 3 – «Baltic Summer Radio Dance Festival». Koncertā piedalās Haddaway (Vācija, Zviedrija),
Sandra (Vācija), «Bi-2» (Krievija), grupas
«Linga», «Otra puse», «Musiqq», Markus
Riva, vakara vadītājs – Patriks Grīva. Biļešu
cena – € 20. Biļetes nopērkamas «Biļešu
servisa» kasēs (pļavā pretī Jelgavas pilij).

Izstādes
 Jūnijā – ceļojošā izstāde «Pāvilosta fotogrāfijās» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Jūnijā – ceļojošā izstāde «Vēstures soļos
gadsimti skan...» (Zinātniskās bibliotēkas
galerijā).
 Jūnijā – Aspazijas un Raiņa darbu
pirmizdevumu izstāde no kolekcionāra
Jāņa Vilka krājuma (Zinātniskās bibliotēkas
lasītavā).
 Jūnijā – kolekcionāra Ausekļa Jāņa Zālīša
maizes un konditorejas izstrādājumu etiķešu kolekcijas izstāde (Zinātniskās bibliotēkas nozaru literatūras abonementā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 11. jūnijs

Jelgavā – mazie Deju svētki

Jelgavā noslēgušies vērienīgi vidējās paaudzes dejotāju svētki «Dievs man deva maizes zemi», kas Zemgales Olimpiskajā centrā pulcēja ap 6500 dejotāju
no visas Latvijas. Pasākuma dalībniekus sveica kultūras ministre Dace Melbārde, norādot, ka krāšņie svētki bija vēl viens solis pretim Latvijas simtgadei,
kad tiks izdejoti un izdziedāti nākamie Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki.
Svētkos goda vietā, protams, bija vidējās paaudzes dejotāji, un Jelgavu pārstāvēja septiņi kolektīvi, kuri stadionā, slīpējot deju zīmējumus, pavadīja teju
divas pilnas dienas. Pasākumu kuplināja arī mūsu pilsētas A un B grupas kolektīvi. Atbilstoši koncerta koncepcijai stadions tika pārveidots par Zemgales
lauku sētu, kurā saimnieks un saimniece gaida sabraucam ļaudis no visiem Latvijas novadiem. Tika īstenots Latvijā mīlētais talkas princips, kad sanākam
kopā, lai darītu kopīgu darbu, tika izdejots dzīvības ceļš no iesēta grauda līdz maizes klaipam.
Biļetes uz koncertu pilnībā pārdotas bija jau vairākas stundas pirms tā sākuma, taču LMT piedāvāja koncertu noskatīties tiešraidē. Koncerta ierakstu
Foto: Ivars Veiliņš
ikviens interesents var noskatīties interneta vietnē straume.lmt.lv. Ieraksts skatīts jau vairāk nekā 2500 reižu.

Mūsdienu laikmetīgā māksla, monētas,
grāmatu ilustrācijas un romantiskā Jelgava
 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
atklātas trīs jaunas izstādes
– Andas Lāces mūsdienu
laikmetīgās mākslas – gleznu – izstāde «Nogrieznis»,
Anitas Paegles grāmatu ilustrāciju, marku, monētu un
apsveikumu kartīšu izstāde
«Vasaras sapņi» un jelgavnieces Dzintras Žvagiņas fotoizstāde «Bez rāmjiem», kurā
iemūžināta mūsu Jelgava.
Muzejnieki atzīst, ka šis ir ļoti interesants trio un ko saistošu atradīs
jebkurš muzeja apmeklētājs. Pirmo reizi
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā ir ienākusi mūsdienu laikmetīgā māksla, kas arī ievērojami likusi
transformēties muzeja Izstāžu zālei.
Tā pielāgota tieši A.Lāces lielformāta
gleznu izstādei «Nogrieznis», līdz ar
to vien jau interesanta. Jāpiebilst, ka
izstādes atklāšana bija īpaša arī ar to,
ka tajā izskanēja mūziķes Evijas Skuķes

skaņdarba «Pārsāts» pirmatskaņojums
pūtēju kvintetam divās daļās. Mūzika
ierakstā papildina izstādi arī šobrīd.
«Mūsuprāt, šī izstāde varētu vairāk
uzrunāt jauno paaudzi, taču jebkuram
ir jāiepazīst arī cita veida piegājieni
mākslā, kas ir ārpus tradicionālā. Tieši
ar to šī izstāde ir īpaša,» stāsta muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere.
Izstādē «Nogrieznis» apskatāma šogad
tapusī septiņu lielformāta gleznu sērija
«Nogrieznis» un 2014. un 2015. gadā
radītā gleznu un skaņas instalācija
«Pārsāts», kas veidota sadarbībā ar
mūziķi E.Skuķi un mākslinieku Kristu
Pudzenu. «Šī ir ļoti pārdomāta izstāde
ar filozofisku vēstījumu, ko papildina
gaismas un mūzika,» tā M.Kaupere.
Bet zaļajā Reprezentācijas zālē muzeja 2. stāvā «uzstājas» māksliniece
grāmatu ilustratore A.Paegle. Viņa
ilustrējusi vairāk nekā 35 grāmatas,
starp kurām ir latviešu rakstnieku
oriģināldarbi un daudz bērnu grāmatu. Māksliniece zīmējusi ilustrācijas
Māras Cielēnas grāmatām, piemēram,
«Pulksteņu nakts gaitas», «Pilsētas
pasakas un pasaules pasakas» un «Kad

karaliene bij’ Rīgā», «Ņau un murr»,
kā arī Jāņa Baltvilka grāmatai «Vilki
velk malku» un citām, kas izpelnījušās
balvas gan Latvijā, gan arī pasaulē.
«Ilustrācija ir brīnumains labirints,
pa kuru lido mākslinieka sapņi,» tā
par ilustrāciju radīšanu saka A.Paegle.
Daļa no viņas radītajām grāmatu ilustrācijām šobrīd ir skatāmas mūsu muzejā. Līdzās ilustrācijām var aplūkot arī
viņas Latvijai radītās monētas, tostarp
lata monētu «Velc, pelīte, saldu miegu».
Tāpat izstādi papildina viņas veidotās
apsveikumu kartītes. M.Kaupere uzsver, ka šī izstāde noteikti būs saistoša
muzeja mazākajiem apmeklētājiem, jo
viņi atpazīs dažādos pasaku grāmatu
varoņus.
Savukārt jelgavniece Dz.Žvagiņa
fotogrāfijās tver mirkļus no Jelgavas,
un šī ir viņas pirmā personālizstāde.
Dz.Žvagiņai patīk visu atainot romantiskā gaisotnē, kas pamanāms arī šajā
izstādē. Jāpiebilst, ka tieši Dz.Žvagiņas
fotogrāfiju sērija par Jelgavu uzvarēja
Jelgavas 750 gadu jubilejai veltītā
fotokonkursa ziemas posmā. Šobrīd
līdz 15. jūnijam atsevišķi viņas dar-

bi aplūkojami arī Jelgavas kultūras
namā, kur skatāma pilsētas jubilejai
veltītā fotokonkursa pavasara posma
izstāde. Viņa tajā saņēma simpātiju
balvu. «Manās fotogrāfijās var redzēt tos
dzīves mirkļus, kas man pašai šķituši
interesanti un kuros gribējies dalīties
ar citiem cilvēkiem,» tā Dz.Žvagiņa,
atzīstot, ka fotografēšana sniedz iespēju
iepazīties ar interesantiem cilvēkiem,
vietām un reizē paplašināt savu redzesloku. Jelgavniece stāsta, ka izstādē «Bez
rāmjiem» eksponēti viņas mīļākie darbi,
kurus nevar ielikt rāmjos ne tiešā, ne
pārnestā nozīmē. Darbi ir dažādi gan
tematiski – ainavas, dzīvnieki, ielu fotogrāfijas –, gan krāsu ziņā – krāsaini
un melnbalti, kā arī drukāti uz kanvas.
«Šī izstāde ir «bez rāmjiem» arī tāpēc,
ka, kaut arī tā ir mana personālizstāde,
esmu eksponējusi piecas Pleskavas
fotogrāfa Alekseja Arhipova fotogrāfijas, kurš bieži fotografē Latvijā,» tā
Dz.Žvagiņa.
Viņas izstāde «Bez rāmjiem» un
A.Lāces izstāde «Nogrieznis» muzejā
apskatāma līdz 5. jūlijam, bet A.Paegles
«Vasaras sapņi» – līdz 6. septembrim.

Ģimenes dodas
Ratu pastaigā
Sesto gadu Jelgavā notika Lielā ratu pastaiga.
Otro gadu to organizē Jelgavas Māmiņu klubs,
un tā vadītāja Ieva Cīrule norāda, ka ik gadu
Ratu pastaiga gūst arvien lielāku atsaucību.
«Pirms sešiem gadiem sākām tikai ar 24 māmiņām. Pērn pastaigā piedalījās jau 95 māmiņas
un ģimenes, bet šogad esam pārsnieguši zīmīgo
simtnieku,» stāsta I.Cīrule, norādot, ka šoreiz
ceļu no Jelgavas pils pāri Jelgavas tiltam uz
pļavu un tad atpakaļ uz Pasta salu kopīgi veica
120 māmiņas ar ģimenēm. Jāpiebilst, ka 4. jūlijā
piemērotu laikapstākļu gadījumā plānots vēl
viens Jelgavas Māmiņu kluba pasākums – pikniks
ģimenēm atpūtas centrā «Dianda» Atmodas ielā.
Uz pikniku dalībnieki būs aicināti ierasties, tērpFoto: Ivars Veiliņš
joties taureņu elementos.

