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Domē ievēl sešas partijas
ZZS – 7 DEPUTĀTU VIETAS

«SASKAŅA» – 3 DEPUTĀTU VIETAS

Andris Rāviņš (10 690 balsis)*
Mintauts Buškevics (7878 balsis)
Rita Vectirāne (7659 balsis)
Vilis Ļevčenoks (7101 balsis)
Inese Bandeniece (7089 balsis)
Dace Olte (7062 balsis)
Andrejs Garančs (6998 balsis)

Sergejs Stoļarovs (4073 balsis)
Ivars Jakovels (3977 balsis)
Andrejs Eihvalds (3966 balsis)

«VISU LATVIJAI!» – «TĒVZEMEI UN
BRĪVĪBAI/LNNK» – 2 DEPUTĀTU VIETAS
Jurijs Strods (2410 balsis)
Roberts Šlegelmilhs (2257 balsis)

«VIENOTĪBA» – 1 DEPUTĀTA VIETA
Aigars Rublis (2056 balsis)

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA –
1 DEPUTĀTA VIETA
Gunārs Kurlovičs (1973 balsis)

«KPV LV» – 1 DEPUTĀTA VIETA
* Piezīme: balsis aprēķina, no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm
atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
CVK dati.

Lauris Zīverts (1283 balsis)

Balsojums
par partijām
Jelgavā
«Gods
kalpot mūsu
Latvijai» 368
balsis, domē
neiekļūst

2,15%

ZZS
7097 balsis,
domē 7 vietas

41,54%

«Visu Latvijai!» –
«Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK» 2023 balsis,
domē 2 vietas

11,84%

«Vienotība»
1546 balsis, domē
1 vieta 9,05%
«Saskaņa»
3352 balsis,
domē 3 vietas

19,62%

• Balsstiesīgie Jelgavā: • Derīgās aploksnes:

39 447

«KPV LV» 922 balsis,
domē 1 vieta 5,40%
Latvijas Reģionu Apvienība
1443 balsis, domē 1 vieta 8,45%

Latvijas Sociālistiskā partija
160 balsis, domē neiekļūst 0,94%

17 086

• Nobalsoja:

• Derīgās zīmes:

17 109 jeb 43,37%

16 911 jeb 98,98%

Teātri smiltīs atklās sestdien

 Anastasija Miteniece

Pasta salā aktīvi norisinās gatavošanās Smilšu
skulptūru festivālam –
darbu pie skulptūrām
jau no pirmdienas sākuši 17 mākslinieki no
sešām valstīm. Katrs
no viņiem skulptūru
izveidē īsteno savu interpretāciju par šī gada
festivāla tēmu – teātris.
«Šajā festivālā katrs mākslinieks dāvā savu pienesumu, un tieši satura dažādība ļauj skatītājam
gūt lielāku vērtību,» saka tēlniece
Agnese Rudzīte-Kirillova, kura
festivālā piedalās jau septīto reizi.
«Man teātris ir pantomīma, kurā
nav vārdu – tikai forma, gluži kā
tēlniecībā,» savu izvēli paskaidro
A.Rudzīte-Kirillova, kuras darbā
pantomīma būs tikai daļa no
skulptūras – tās sirdī atklāsies
mīma iekšējā pasaule kā teātra

skatuve. Savukārt lietuvietis Martins Gaubs uzmanīgi vēro savu
skici un nekautrējas konsultēties
ar pieredzējušiem kolēģiem, jo šī ir
viņa pirmā pieredze darbā ar smiltīm un bez praktiskiem padomiem
par detaļu izstrādi nāktos grūti.
«Ikdienā es strādāju ar bronzu, bet
vienmēr esmu vēlējies radīt ko apjomīgāku,» saka M.Gaubs, piebilstot, ka jūtas gandarīts, piedaloties
vienā no labākajiem festivāliem
Eiropā. Viņš savā darbā apgāzīs
stereotipu par ziloni kā lempīgu
un neveiklu dzīvnieku. Izaicinājis
pats sevi šogad ir arī Krievijas
pārstāvis Andrejs Kokorins. «Es
teātra tēmu atspoguļošu balerīnas
veidolā,» atklāj mākslinieks, norādot, ka prīmas tēls viņu iedvesmo,
savukārt trauslās konstrukcijas
izveide smiltīs būs īsts profesionālo
iemaņu pārbaudījums. «Jāatzīst,
ka smilšu kvalitāte ir teicama,
tādēļ darbs raiti rit uz priekšu,»
tā A.Kokorins. Pasta salā top arī
tādi tēli kā smilšu lelle, teātra

kritiķis, marionete, Riekstkodis
un citi – kopumā 15 konkursa
skulptūras. Savukārt ilggadējie
festivāla dalībnieki Inese Valtere
un Donats Mockus festivāla apmeklētājus pārsteigs ar foto skulptūru – amfiteātri ar grieķu tēliem
varēs apmeklēt ikviens klātesošais.
Mākslinieki strādās līdz piektdienai, kad darbi tiks nodoti žūrijas
vērtējumam. Uzsākot gatavošanos
festivālam, Pasta sala no 8. jūnija
pulksten 21 apmeklētājiem tiks
slēgta. Mākslinieku veikumu varēs
apskatīt no 10. jūnija, kad skulptūru parks būs atvērts no pulksten
10 līdz 24, un 11. jūnijā no pulksten 10 līdz 23. Automašīnas papildus varēs novietot Hercoga Jēkaba
laukumā, kā arī pļavā pretim pilij.
Festivāla apmeklētāji aicināti padomāt par atbilstošu apģērbu un
apaviem lietus gadījumā – gumijas
zābakiem un lietusmēteli.
Smilšu skulptūru festivāla
«Summer Signs» programmu
skatīt 7. lpp.

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

Foto: Austris Auziņš

Svētbirzī pieminēs
deportāciju
upurus
 Jana Bahmane

Pieminot 1941. gada
traģiskos notikumus,
kad naktī no 13. uz 14.
jūniju notika Latvijas
iedzīvotāju izsūtīšana,
trešdien pulksten 14
Svētbirzī notiks komunistiskā genocīda upuru
atceres brīdis.

Pirmo pieredzi darbā ar smiltīm šogad festivālā gūst Krievijas
pārstāvis Jurijs Mistrjukovs. «Esmu strādājis ar ledu, koku un
metālu, bet šoreiz izmēģinu ko jaunu,» tā J.Mistrjukovs, kurš
piebilst, ka, veidojot skulptūru no smiltīm, jūtas gluži kā bērnībā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
piedalīties piemiņas pasākumā un nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš»
un piemiņas akmens Svētbirzī aicināts ikviens jelgavnieks.
Jāatgādina, ka 1941. gada jūnijā
notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz Sibīriju un
citiem attāliem reģioniem – savu
dzimteni bija spiesti pamest vairāk
nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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VĒLĒŠANAS

Ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

Jau līdz Līgo svētkiem darbu varētu sākt jaunievēlētās Jelgavas pilsētas domes deputātu sastāvs. Kā apstiprina Jelgavas vēlēšanu komisijas vadītājs Jānis Dēvics,
vēlēšanas mūsu pilsētā noritējušas mierīgi, nav saņemtas nekādas oficiālas sūdzības, un jau otrdien, 6. jūnijā, oficiālie vēlēšanu rezultāti nosūtīti Centrālajai
vēlēšanu komisijai, kā arī publicēšanai «Latvijas Vēstnesī». Līdzko vēlēšanu rezultāti tiks publicēti «Latvijas Vēstnesī», tie iegūs oficiālu spēku. Nākamais solis būs
pirmās jaunievēlētās domes sēdes sasaukšana, kuras darba kārtībā būs domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Pirmo domes sēdi sasauc Vēlēšanu komisija, un šobrīd
tiek prognozēts, ka tas varētu notikt jau līdz Līgo svētkiem. Šajā «Jelgavas Vēstneša» numurā savu viedokli par vēlēšanu rezultātiem mūsu pilsētā pauž visu
domē iekļuvušo partiju sarakstu līderi.

«Esam gatavi konstruktīvai «Labāk solījumus iespējams
sadarbībai ar ikvienu
īstenot, esot pozīcijā»
domē ievēlēto deputātu»
Jurijs Strods, ievēlēts
no nacionālās apvienības
«Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»:

Andris Rāviņš, ievēlēts
no ZZS:
«Vispirms vēlos pateikt lielu
paldies visiem jelgavniekiem,
kuri piedalījās pašvaldību vēlēšanās. Tās vietas attīstībai, kurā
cilvēks dzīvo, audzina savus
bērnus, saņem medicīnisko
palīdzību, jābūt mums katram
vistuvākajai. Šajās vēlēšanās
balsotāju aktivitāte bija lielāka
nekā iepriekš, tomēr svarīgi
būtu, lai jelgavnieki savu viedokli izteiktu vēl aktīvāk.
Kopējie vēlēšanu rezultāti
Jelgavā lielā mērā saskan ar
tiem, kādi tika prognozēti iepriekš. Esam ieguvuši septiņas
deputātu vietas domē, un tas
ir par vienu deputāta mandātu
vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Izsakām lielu pateicību
jelgavniekiem par mūsu līdzšinējā darba novērtējumu un
uzticēšanos – tas ir dzinējspēks
strādāt tālāk, lai turpinātu
attīstīt mūsu pilsētu. Ir virkne
darbu un projektu, kas gaida
turpmāku virzību, tieši tāpēc

mēs nevaram vilcināties, un
jaunajam domes sasaukumam
darbs jāsāk pēc iespējas ātrāk.
Prognozēju, ka jaunievēlētā
dome uz savu pirmo sēdi varētu
sanākt jau līdz Līgo svētkiem.
Šobrīd aktīvi notiek ievēlēto
partiju pārstāvju savstarpējās
sarunas. Veidojot koalīciju, ZZS
nav novilkusi nekādas sarkanās līnijas – mēs esam gatavi
konstruktīvai sadarbībai ar ikvienu domē ievēlēto deputātu.

Šobrīd jau esam runājuši ar
«Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK» ievēlētajiem
deputātiem un viens otram
apliecinājuši, ka esam gatavi
darboties kopā vienā koalīcijā.
Tāpat sarunas jau notikušas
ar «Saskaņu» un «Vienotību».
Pieļauju, ka šīs nedēļas laikā
partiju savstarpējās komunikācijas rezultātā varētu panākt
konceptuālu vienošanos par
turpmāko sadarbību.»

«Strādāsim jelgavnieku labā»
Ivars Jakovels, ievēlēts no
«Saskaņas»:
«Šo pašvaldību vēlēšanu rezultāti ir stabili un prognozējami
– esam saglabājuši Jelgavas domē
esošās trīs vietas, kas arī bija partijas izvirzītais uzdevums šajās
pašvaldību vēlēšanās. Arī vēlētāju
procentuālais atbalsts ir aptuveni
tāds pats kā iepriekšējās vēlēšanās.
Paldies visiem jelgavniekiem, kas
novērtēja mūsu darbu un sniedza
uzticības kredītu turpmākajiem
četriem gadiem. Tagad galvenais
ir vienoties ar pārējiem domē ievēlētajiem politiskajiem spēkiem
par turpmāko darbību, bet zinu,
ka strādāsim jelgavnieku labā.
Kopējo vēlētāju aktivitāti Jelgavā vērtēju pozitīvi, jo tā ir par
trīs procentiem augstāka nekā
iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās.
Fakts, ka Zemgalē kopumā vēlētāju aktivitāte gan Saeimas, gan
pašvaldību vēlēšanās ir zemāka

nekā vidēji valstī, mani personīgi
sarūgtina. Ar ko tas varētu būt
skaidrojams? Domāju, daļa vēlētāju ir apmierināti ar esošo situāciju
un uzskata, ka lietas notiek pareizi, tādējādi esot pārliecināti, ka
vēlēšanām nav izšķirošas nozīmes.
Jauniešu vidū valda neizpratne
par to, kas ir pašvaldība, kādas ir
tās funkcijas un kāda nozīme ir

«Paldies mūsu vēlētājiem.
Mēs, salīdzinot ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām,
papildus ieguvām apmēram
400 balsis un Jelgavas domē
saglabājām līdzšinējās divas
deputātu vietas. Vēlēšanu rezultāti aptuveni sakrīt ar to, ko
prognozējām pirms vēlēšanām,
lai gan bijām cerējuši, ka iegūsim trīs vietas. Iekšējā balss
gan sacīja, ka domē varētu būt
jauns spēlētājs, tomēr pilnīgas
pārliecības, ka kāds no viņiem pārvarēs piecu procentu
barjeru, nebija, tas savā ziņā
ir pārsteigums. Pirmais un
svarīgākais uzdevums katram
politiskajam spēkam ir piepildīt vismaz daļu savu pirmsvē-

lēšanu solījumu, un vislabāk to
iespējams īstenot, esot pozīcijā.
Šī iemesla dēļ mēs ceram strādāt kopējā pozīcijā – iepriekšējo
gadu pieredze apliecina, ka
darboties kopā ir iespējams.
Pirmās sarunas par koalīcijas
veidošanu jau notikušas, tomēr

konkrēta rezultāta vēl nav.
Kopējā vēlētāju aktivitāte Jelgavā ir palielinājusies. Taču tā
ir demokrātija – ir cilvēki, kas
savu viedokli pauž internetā,
bet ir arī tādi, kas to apliecina
vēlēšanu iecirknī, izrādot pilsonisko aktivitāti.»

«Vēlēšanu rezultāti ir saistīti
ar partijas reitingu valstī»
Aigars Rublis, ievēlēts no
«Vienotības»:
«Pirmo reizi neizvirzīju nekādas prognozes par to, kādi būs
pašvaldību vēlēšanu rezultāti, bet
partijas uzdevums bija noturēt
esošās divas vietas Jelgavas domē.
Mums pietrūka pavisam nedaudz,
lai tās saglabātu. Nedomāju, ka
vietu mums domē atņēma jaunievēlētā partija. Manuprāt, vēlēšanu
rezultāti ir saistīti ar partijas «Vienotība» reitingu valstī kopumā.
Liels paldies visiem, kas vēlēšanās
atbalstīja mani un manu komandu. Arī viena vieta ir vieta, un es
turpināšu strādāt, realizējot savas
definētās prioritātes. Labi, ka
vismaz šoreiz Jelgavā bija lielāka

vienai balsij pašvaldību vēlēšanās.
Trešā grupa protestē pret politiku
kopumā, jo ekonomiskā attīstība
valstī nav tāda, kā tiek sagaidīts.
Taču es uzskatu – tā kā pašvaldības budžetu veido iedzīvotāju
nodokļos samaksātā nauda, tad
ir tikai pareizi lemt par to, kam
Lauris Zīverts, ievēlēts no
uzticēt šo līdzekļu pārraudzību «KPV LV»:
nākamajos četros gados.»
«No vienas puses, ir ļoti skumji,
ka vēlētāji turpina balsot par cilvēkiem, kuri sevi nav pierādījuši
no labākās puses, ar to domājot
Zaļo un Zemnieku savienības
pārstāvjus. No otras puses, esmu
priecīgs, ka atbalsts jaunajām partijām pamazām pieaug, un varu
ja
mani
uzrunās,
risināsim
Foto:
no per- to sarunu ceļā. Jautājums, solīt, ka nodrošināšu kritisku un
sonīgā kāpēc šajās pašvaldību vē- konstruktīvu pienesumu pilsētas
arhīva lēšanās mums neizdevās sa- domē. Strādāšu opozīcijā un uzglabāt savas pozīcijas, šobrīd skatu, ka līdz šim esošā opozīcija
ir retorisks, un atbilde uz to Jelgavas domē nav spējusi sevi pilbūtu gluži kā zīlēšana kafijas nībā realizēt. Ar Gunāra Kurlovibiezumos. Lai noskaidrotu ča pievienošanos Latvijas Reģionu
iemeslu, ir jāveic analīze, ko apvienībai, manuprāt, šai partijai
neesam īstenojuši. Viss pā- vajadzēja iegūt vairāk mandātu,
rējais ir spriedelējumi, bet es taču viņi ieguva tikai vienu vietu.
ar spriedelējumu izteikšanu Šī situācija konkrēti ilustrē to, ka
nenodarbojos. Manuprāt, vēlētāji parādīja savu attieksmi
spriedelēšanas jau tā Latvijā pret esošās opozīcijas darbu. Par
programmu. Strādāšu pozīcijā ir par daudz. Runājot par vēlētāju kopējo vēlētāju aktivitāti Jelgavā
vai opozīcijā – par to vēl pāragri aktivitāti šajās pašvaldību vēlēša- esmu vīlies – manuprāt, lielākoties
spriest, jo pozīciju veidos partija, nās Jelgavā, tā, līdzīgi kā iepriek- balsojuši tie cilvēki, kas ir lojāli
kas uzvarēja vēlēšanās. Pagaidām šējās pašvaldību vēlēšanās, bija pie varas esošajai partijai, bet
mēs neesam komunicējuši, taču, zema, kas Zemgalei ir raksturīgi.» liela daļa no tiem, ko es centos

kopējā vēlētāju aktivitāte nekā
iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās,
jo liela daļa sabiedrības joprojām
netic, ka var kaut ko ietekmēt. To-

mēr fakts, ka domē iekļuva jauna
partija, pierāda, ka katra balss ir
no svara – sasniegt piecu procentu
robežu nav nemaz tik viegli.»

«Esmu gatavs pierādīt, ka ir
vērts balsot par jaunām sejām»
Foto: Austris Auziņš

«Pozīcijā vai opozīcijā –
par to vēl pāragri spriest»

Gunārs Kurlovičs, ievēlēts
no Latvijas Reģionu apvienības:
«Īpaši negaidīju, ka Jelgavas
domē būs izmaiņas, tāpat neprognozēju, ka tiks ievēlēta kāda jauna
partija, kas līdz šim domē nav
strādājusi. Mēs, Latvijas Reģionu
apvienība, protams, vēlējāmies
Jelgavā saglabāt savu līdzšinējo
pārstāvniecību domē, kas ir divas
deputātu vietas, bet tas neizdevās
– mums ir viena vieta. Tā kā esmu
startējis vēlēšanās un uzņēmies atbildību, viennozīmīgi, ka nākamos
četrus gadus strādāšu par Jelgavas
domes deputātu. Esmu ievēlēts
un iestāšos par mūsu partijas

pārliecināt, ka jāpiedalās vēlēša- gados pierādīt, ka ir vērts balsot
nās, domā, ka tāpat neko nevarēs par jauniem politiskiem spēkiem
izmainīt. Uzskatu, ka Jelgavā un jaunām sejām.»
pašvaldību vēlēšanās, tāpat kā
pēdējās Saeimas vēlēšanās, lielā
Sagatavoja
mērā uzvarēja vienaldzība, bet
Kristīne Langenfelde un
es esmu gatavs nākamajos četros
Ilze Knusle Jankevica
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Procedūru kabinetam
poliklīnikā mainīts darba laiks
 Anastasija Miteniece

No 12. jūnija līdz 6. augustam Jelgavas poliklīnikas
procedūru kabinets strādās pēc mainīta darba laika.
Procedūru kabinets apmeklētājiem būs pieejams darba
dienās no pulksten 7.30 līdz 16. Sestdien un svētdien
procedūru kabinets būs slēgts.
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Veido jaunus
rotaļu laukumus

«Izmaiņas vasaras periodā saistītas gan ar nelielo noslogojumu, īpaši
pēc pulksten 16, gan ar darbinieku atvaļinājumu laiku,» skaidro Jelgavas poliklīnikas valdes locekle Gunta Arnīte, norādot, ka apmeklētājiem,
kuri ikdienā sāk darba gaitas pulksten 8, būs iespēja veikt nepieciešamās
procedūras darba dienu rītos, sākot no pulksten 7.30.
Jāpiebilst, ka līdz 12. jūnijam procedūru kabinets strādās pēc ierastā
darba laika – darba dienās no pulksten 7.30 līdz 19, savukārt sestdien
– no pulksten 8 līdz 12.

Paziņojums par atkārtotas izsoles «Zemes gabala
Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsole» (vasaras
kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti izsludina zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesību
izsoli (vasaras kafejnīcas izvietošanai). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 20.06. plkst. 13.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst. 8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV–3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005535.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Paziņojums par atkārtotas izsoles «Zemes gabala
Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību izsole» (vasaras
kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas
tiesību izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 20.06. plkst. 13.30.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst. 8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV–3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005535.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Paziņojums par atkārtotas izsoles «Zemes gabala Pasta
salā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsole» (bērnu piepūšamo
atrakciju un batutu izvietošanai) izsludināšanu.
Jelgavas pilsētas pašvaldība atkārtoti izsludina zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas
tiesību izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 20.06. plkst. 13.15.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst. 8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz
14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV–3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005583.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Garozas ielā starp ēkām
Nr. 34 un 36 uz pašvaldībai piederošās zemes
uzsākti bērnu rotaļu
laukuma izbūves darbi.
«Šī rajona iedzīvotāji
vairākkārt lūguši pašvaldībai rast iespēju
šeit izveidot rotaļu laukumu,» norāda pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Garozas ielā paredzēts ierīkot
146 kvadrātmetru lielu smilts seguma laukumu ar rotaļu ierīcēm,
kas piemērotas gan mazākiem,
gan arī lielākiem bērniem. «Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja

Aļona Virviča-Jansone stāsta, ka
laukumā iecerēts izvietot šūpoles
uz atsperes, divvietīgas šūpoles,
kā arī rotaļu elementu komplektu, kurā ietilps slidkalniņš,
alpīnisma siena un tīkla šūpoles
– līdzīgas tām, kādas atrodas Liel
upes krasta promenādes rotaļu
laukumā.
Tāpat darbi šobrīd notiek rotaļu laukumā Loka maģistrālē 5,
kur tiek atjaunotas nolietojušās
konstrukcijas un papildus ierīkoti
jauni rotaļu elementi. «Šo laukumu papildinās divvietīgas šūpoles, šūpoles uz atsperes un divas
daudzfunkcionālas konstrukcijas.
Mazākiem bērniem piemērota
būs konstrukcija ar virvju sienu,
slidkalniņu un kāpšanas sienu,
bet vecākiem bērniem – rotaļu
komplekts ar slidkalniņu, šūpo-

Skolu absolvē ar vidējo atzīmi 9,9
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzoties
2016./ 2017. mācību
gadam, aizvadītajā
ceturtdienā Jelgavas
skolu skolēniem, kuru
gada vidējā atzīme nav
zemāka par 8,5 ballēm,
tika pasniegta Izglītības kvalitātes balva,
ko Jelgavas pašvaldība
iedibināja pirms trim
gadiem. Visaugstākā
vidējā atzīme – 9,9 balles – ir Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniecei Madarai
Ratniecei, kura uzskata: «Man jau šķiet, ka
neesmu pelnījusi tik
augstu vērtējumu – vēl
ir daudz, uz ko tiekties.»
Viņa uzskata, ka šogad vairāk
vajadzēja pievērsties bioloģijas
un matemātikas apguvei. «Nevar teikt, ka man šie priekšmeti
nepadotos vai nepatiktu. Drīzāk
otrādi – bioloģija man patīk un
ir nepieciešama, jo vēlos kļūt
par ārsti. Tādēļ šim mācību
priekšmetam pievērsu vairāk
uzmanības un, iespējams, reizēm
pārcentos,» vērtē Madara. Viņa
plāno stāties Rīgas Stradiņa
universitātē vai Latvijas Universitātē, jo jaunietes mērķis ir
budžeta grupā studēt medicīnu.
Madara uzskata, ka nekad nav
par vēlu aizpildīt robus zināša-

nās, un galvenais ir izvirzīt sev
šādu mērķi. «Viss ir galvā, tāpēc
jānoskaņojas, ka visu vari izprast
un apgūt, tad tā arī notiks,»
jauniete neslēpj, ka pašai šāda
pieredze bijusi ar informātiku,
kas viņai agrāk nebūt nav patikusi. Tomēr brīdī, kad viņa
mainījusi savu attieksmi pret šo
mācību priekšmetu, sekmes ir
uzlabojušās.
Tikai nedaudz no Madaras
atpaliek viņas skolasbiedrene
Ieva Laila Kalniņa, kuras vidējā
atzīme ir 9,8. Arī viņa šovasar
absolvēs Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un studijas plāno turpināt
Anglijā. «Agrāk biju pārliecināta, ka studēšu Latvijā vai
Amerikā, kur uzauga mans tēvs,
tomēr manas domas mainījās,
jo vēlos mācīties internacionālā
vidē, tādējādi paplašinot savu
redzesloku. Mana māsa šobrīd
studē Amerikā, un viņas kursā,
ieskaitot viņu pašu, ir tikai
divi ārzemju studenti, tādēļ
pārdomāju par studijām šajā
vietā. Fakts, ka Anglijā valda
internacionāla vide, ir viens no
iemesliem, kāpēc plānoju studēt
tieši tur,» stāsta jauniete. Otrs
iemesls ir studiju programmu
piedāvājums. «Latvijā studiju
programmas ieliek tevi rāmītī,
bet es to nevēlos, tāpēc izvēlējos
programmu, kas veido nākotnes līderus un māca skatīties
plašāk,» Ieva Laila atklāj, ka
studēs programmu, kurā apvienota politika, filozofija un
ekonomika. «Pēc tam noteikti

atgriezīšos Latvijā un visdrīzāk
būšu uzņēmēja vai strādāšu
kāda uzņēmuma vadībā,» tā
savu nākotni redz jauniete.
Lielākoties jaunieši atzīst,
ka mācās nevis atzīmju dēļ,
bet gan tāpēc, ka viņiem interesē mācību priekšmeti un
apgūstamā mācību viela. «Daļa
kursa un skolasbiedru uzskata,
ka, apgūstot profesiju, vidējās
izglītības priekšmetiem nav
jāpievērš liela uzmanība, taču
es tam nepiekrītu. Es apgūstu
programmēšanas tehniķa profesiju un nākotnē redzu sevi šajā
amatā, bet mani interesē arī
citas jomas, īpaši fizika, vēsture,
matemātika, ekonomika,» stāsta
Jelgavas tehnikuma 3. kursa
audzēknis Daniels Kalniņš.
Tiesa, kādu vairāk pacensties
stimulē tieši Izglītības kvalitātes
balva. «Mana vidējā gada atzīme
ir 8,63. Vislabāk man padodas
svešvalodas – angļu un krievu
valoda –, bet grūtāk ir ar matemātiku un mājturību. Mācīties
mani stimulē fakts, ka apgūstu
ko jaunu un par to ir arī iespēja
saņemt naudas balvu,» atzīst
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7.
klases skolniece Kristīne Mihailova. Viņa atklāj, ka interese
par mācībām meitenei radusies
tikai sestajā klasē, kad sākusi pamazām apjaust – skolā apgūtais
noderēs dzīvē. Pagaidām Kristīne vēl svārstās, vai nākotni vēlas
saistīt ar medicīnu vai IT nozari.
Kopumā šajā mācību gadā
Jelgavas pašvaldības Izglītības

lēm un alpīnisma sienu,» informē
A.Virviča-Jansone.
Darbus abos laukumos veic
SIA «Z Company», kas piedāvāja
zemāko cenu būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei un realizācijai. Garozas ielas laukuma
izbūve maksās 4068,63 eiro ar
PVN, bet Loka maģistrāles laukuma atjaunošana – 3687,78 eiro
ar PVN. Darbus rotaļu laukumos
plānots pabeigt jau šonedēļ.
Šajā vasarā ir iecerēts arī izveidot bērnu rotaļu laukumu pie
Miezītes bibliotēkas Kooperatīva
ielā, paplašinot pērn tapušo āra
trenažieru laukumu ar rotaļu
elementiem. M.Mielavs norāda,
ka šobrīd tiek izstrādāta projekta tehniskā dokumentācija, un
plānots, ka darbus varētu uzsākt
vasaras vidū.
Foto: Austris Auziņš

2016./2017. mācību gadā augstākā vidējā gada atzīme pilsētā – 9,9
balles – ir Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases audzēknei Madarai
Ratniecei, kura saņēma pašvaldības Izglītības kvalitātes balvu. Arī
iepriekšējo mācību gadu noslēdzot, Madarai bija augstākā vidējā
gada atzīme starp visiem Jelgavas skolu skolēniem – 9,75 balles.
kvalitātes balvu – 75 eiro – saņēma 313 pilsētas skolu audzēkņi,
kuru kopskaits ir lielāks nekā
abos iepriekšējos gadus. Balva
tiek pasniegta 7.–12. klašu skolēniem un profesionālās izglītības
iestāžu 1.–4. kursa audzēkņiem.
Balvu saņēma 178 pamatskolas
skolēni, 99 vidusskolas skolēni
un 36 profesionālo skolu audzēkņi. Visvairāk izcilnieku ir
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā – 90,
Jelgavas Valsts ģimnāzijā – 81,
Jelgavas 4. vidusskolā – 33, Jelgavas tehnikumā – 25, Jelgavas
5. vidusskolā un Jelgavas 6.
vidusskolā – pa 23, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā – 18, Jelgavas 2. pamatskolā – 8, Jelgavas
Mūzikas vidusskolā – 7, Jelgavas
Amatu vidusskolā – 4, Jelgavas 1.
internātpamatskolā – 1.

Jelgavas izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza uzsver – lai
gūtu augstus sasniegumus, nepieciešams sistemātiski strādāt,
kā arī ārpus izglītības iestādes ir
jāveic papildu darbs. «Rezultātu
un ievērojamus sasniegumus
iespējams gūt, tikai mums visiem
kopā – skolēniem, skolotājiem un
vecākiem – īstenojot katram savu
darbu. Īpaši lielu paldies vēlos
teikt vecākiem, kuri savu ieguldījumu veic katru dienu, tādējādi
kalpojot par piemēru un atbalstu
saviem bērniem. Turklāt mūsu
jaunieši ne tikai labi mācās, bet
arī apmeklē bērnu un jauniešu
centra «Junda» nodarbības,
mācās sporta skolās, darbojas kā
brīvprātīgie pilsētā un ir aktīvi
savā pilsoniskajā stājā,» norāda
G.Auza.
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Īsi
 Katru sestdienu un svētdienu
pilsētas publiskajā slidotavā Pasta
salā ikvienam būs iespēja slidot
ar skrituļslidām, ziņo Zemgales
Olimpiskā centra pārstāve Evita
Paegle. Jūnijā šāds pakalpojums
būs spēkā brīvdienās no pulksten
12 līdz 20. Uz slidotavā ieklātā
multifunkcionālā seguma iespējams
nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem – ne tikai ar skrituļslidošanu
un inline hokeju, bet arī ar florbolu,
strītbolu un citiem sporta veidiem.
Slidotavas apmeklētājiem būs
iespējams iznomāt nepieciešamo
inventāru – skrituļslidas, inline hokeja inventāru, kā arī visu laukumu
strītbola, florbola un inline hokeja
spēlēšanai draugu vai paziņu lokā.
Maksa par slidošanu stundā – 1,5
eiro, bērniem no 7 līdz 16 gadu
vecumam – 1 eiro, bērniem līdz 7
gadu vecumam – 0,50 eiro. Slidu
nomas maksa – 2 eiro. Strītbola
laukuma nomas maksa ir 10 eiro
stundā, bet visa laukuma noma inline hokeja, florbola vai cita sporta
veida spēlēm – 20 eiro stundā.
 Līdz 31. augustam Jelgavas
pilsētas bibliotēka un tās filiāles
– bibliotēka «Zinītis», Pārlielupes
un Miezītes bibliotēkas – strādā
pēc vasaras darba laika. Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu
bibliotēka «Zinītis» darba dienās
strādās no pulksten 10 līdz 18, bet
sestdienās un svētdienās bibliotēkas
būs slēgtas. Savukārt Pārlielupes un
Miezītes bibliotēka no otrdienas līdz
piektdienai būs atvērtas no pulksten
10 līdz 18, sestdienās no pulksten
10 līdz 17, bet svētdien un pirmdien
bibliotēkas nestrādās. Jāatgādina,
ka katra mēneša pēdējā piektdienā
bibliotēkās notiek Spodrības diena,
un tās apmeklētājiem ir slēgtas.
 Jau pagājušajā nedēļā sākta
Raiņa parka un Jāņa Čakstes
bulvāra apakšējās promenādes
soliņu apkope un restaurācija,
informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». «Raiņa parkā tiek
veikta soliņu restaurācija – bojāto
latu nomaiņa un krāsošana. Savukārt Jāņa Čakstes bulvāra apakšējā
promenādē tiek veikti pavasara profilaktiskie darbi – soliņu koka detaļu
lakošana un krāsošana,» informē
«Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis.
 Meža kapsētas kapličā Bauskas ielā 12C tiek veikts atvadu zāles un priekštelpas kosmētiskais
remonts. Būvdarbi jau ir uzsākti
un plānoti līdz 30. jūnijam. Meža
kapsētas kapličas remontdarbu
laikā paredzēta atvadu zāles grīdas
izlīdzināšana, griestu un durvju
remonts, metālkaluma lustru pārkrāsošana, dekoratīvās sienas un
postamenta izgatavošana zārka
novietošanai, kā arī priekštelpas
sienu un griestu krāsošana, informē
pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Darbus kapličā veic
SIA «Bekoteks», kas izvēlēts cenu
aptaujas rezultātā, līgumcena ir
6726,50 eiro (ar PVN).
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Ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

Uzlabo veselību!

Foto: no
JV arhīva
 Ģirts Pommers

Liela daļa jelgavnieku ir piedalījušies vai vismaz dzirdējuši par pagājušajā vasarā Pasta salā realizētā sportisko aktivitāšu projekta
«Sporto un esi vesels» bezmaksas nodarbībām. Šogad ir uzsākta
vēl apjomīgāka un sportiskām aktivitātēm bagātīgāka projekta
īstenošana. «Nākamo trīs gadu laikā jelgavniekiem būs pieejamas
gan bezmaksas sportiskās aktivitātes, gan arī dažādi semināri un
praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu, atkarībām un citiem ar
veselības veicināšanu saistītiem jautājumiem. Šāda apjoma projekts mūsu pilsētā tiek īstenots pirmo reizi. Jāuzsver, ka veselības
sekmēšana jau vairākus gadus ir nozīmīga pašvaldības darbības
joma – 2016. gada oktobrī Jelgavas domē tika apstiprināta Veselības
veicināšanas programma Jelgavas pilsētai 2016.–2022. gadam,»
stāsta Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vecākā speciāliste veselības
veicināšanas jautājumos Karolina Lankovska.
Projekts «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta»
(Nr.9.2.4.2/16/I/085) tiks realizēts līdz
2019. gada 31. decembrim. Projekts tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem,
kopējais finansējums – nedaudz vairāk par
638 000 eiro. Tā kā projekta prioritārās
jomas ir onkoloģija, sirds un asinsvadu
veselība, garīgā veselība, kā arī mātes
un bērna veselība, projekta laikā tiks
realizēti pasākumi fizisko aktivitāšu un
veselīga uztura paradumu veicināšanai,
garīgās veselības sekmēšanai, atkarību
izraisošo vielu profilaksei, kā arī seksuālās
un reproduktīvās veselības jautājumiem.
Jāpiebilst, ka visas projektā plānotās
aktivitātes un pasākumi iedzīvotājiem ir
pieejami bez maksas.
Jelgavas domes Veselības veicināšanas
konsultatīvās komisijas priekšsēdētāja
Rita Vectirāne norāda, ka projekta pirmais darbības gads būs veltīts mērķauditorijas vajadzību izzināšanai. «Projekta
programmā ir iekļautas ne vien fiziskās
aktivitātes, bet arī cilvēka garīgās un emocionālās veselības jautājumu risināšana.
Ja līdz šim pilsēta katru gadu veselības
veicināšanas pasākumu organizēšanai
piešķīra apmēram 7000 eiro finansējumu, tad šis projekts nodrošinās Jelgavas
iedzīvotājiem pilnīgi citas kvalitātes un
apjoma piedāvājumu. Tagad svarīgākais
ir pašu jelgavnieku ziņā – būt aktīviem
un iesaistīties!»

Sāks ar sportiskām aktivitātēm

Galvenās izmaiņas salīdzinājumā
ar jelgavniekiem jau zināmo projektu
«Sporto un esi vesels» saistās ar faktu, ka
šogad daudzveidīgas sportiskās aktivitātes
pilsētā norisināsies piecās dažādās vietās:
pils saliņā, pie Jelgavas 1. internātpamatskolas, Pasta salā, Uzvaras parkā un pie
Miezītes bibliotēkas. «Vēlamies sasniegt
pēc iespējas plašāku auditoriju un kļūt
maksimāli viegli pieejami. Iespējams, ka
pagājušajā gadā kāds bija par slinku, lai
nokļūtu Pasta salā, vai arī kādam tas
nebija iespējams. Šī iemesla dēļ šogad
aktivitātes notiek vairākās pilsētas vietās.
Arī piedāvāto sportisko aktivitāšu klāsts
ir krietni plašāks un daudzveidīgāks nekā
pagājušajā vasarā,» skaidro K.Lankovska.
Ja aizvadītajā gadā jelgavnieki bez maksas
varēja sportot vidēji piecas reizes nedēļā,
tad šogad tās būs vismaz 13 nodarbības
– skriešanas, nūjošanas, kā arī dažādas
sarežģītības un atšķirīgām mērķaudito-

rijām paredzētas vingrošanas nodarbības.
Šajā projektā nav iekļauti pagājušajā gadā
īstenotie krosmintona treniņi un ģimenes
laivu braucieni.
Aktivitātes notiek kopš jūnija sākuma
un tiek plānotas līdz oktobrim. Vienas
nodarbības ilgums, līdzīgi kā pagājušajā
gadā realizētajā projektā «Sporto un esi
vesels», ir viena stunda.
Svarīgi pieminēt, ka no projektā paredzētajiem līdzekļiem tiks iegādāts arī
ekipējums – nūjošanai nepieciešamās
nūjas, savukārt skriešanas koptreniņos
būs pieejami pulsometri. «Mūsu treniņus
apmeklē cilvēki ar dažādu fizisko sagatavotību, tādēļ svarīgi, lai mēs spētu novērtēt katra dalībnieka iespējas un sekot
līdzi viņa veselības stāvoklim. Pēc pulsa
var noteikt, kādā intensitātē katram ir
jādarbojas, lai organismam nerastos fiziska pārslodze,» uzsver viena no skriešanas
koptreniņu trenerēm Aļona Fomenko.
Jāpiebilst, ka skriešanas koptreniņi Pasta
salā bez maksas divas reizes nedēļā notiek
jau kopš pavasara un vidēji tos apmeklē
apmēram 20 jelgavnieki.

Nodarbības vadīs
jau pazīstami treneri

No 13 plānotajām sportiskajām aktivitātēm lielāko daļu – sešas nodarbības
– vadīs sertificēta fitnesa trenere ar 25
gadu stāžu Tatjana Gorbatko. «Ņemot
vērā faktu, ka nevar paredzēt, kādi cilvēki
apmeklēs vingrošanas nodarbības, tās
notiks vidējā un zemā intensitātē. Tiem,
kas vēlēsies piedalīties treniņos, noteikti
jāņem vērā, ka vingrojumu izpildē uzsvars
tiks vērsts uz veselības nostiprināšanu,
nevis kādiem sportiskiem principiem,»
stāsta trenere. Piemēram, pirmdienas
vakaru vingrošanas nodarbībā «Enerģija»
paredzēti sirds muskulatūras nostiprināšanas un spēka vingrinājumi vidējā
intensitātē. Svarīga loma visās T.Gorbatko
vadītajās nodarbībās būs stiepšanās un
elpošanas vingrinājumiem. Savukārt
īpaši jāizceļ šogad pirmo reizi īstenotā
vingrošanas nodarbība, kas paredzēta
gados vecākiem pilsētniekiem – «54+».
«Šāda aktivitāte pilsētā tiek īstenota pirmo reizi, tādēļ lielu uzmanību pievērsīsim
locītavu, plecu, plaukstu un pēdu vingrināšanai un nostiprināšanai,» papildina
trenere. Potenciālajiem vingrotājiem uz
plānotajām nodarbībām vēlams ņemt līdzi
vingrošanas paklājiņus, ūdens pudeli un
labu garastāvokli.
Tāpat trīs reizes nedēļā Uzvaras parkā,
pie Miezītes bibliotēkas un Jelgavas 1.

internātpamatskolas tiks organizētas
vingrošanas nodarbības, kas paredzētas
pusaudžu un jauniešu auditorijai. Tās
vadīs vieglatlētikas trenere Modra Ignate
un sporta skolotāja Lelde Strautiņa.
Divas reizes nedēļā – trešdienu vakaros
un svētdienu rītos – notiks nūjošanas nodarbības. To vadītāja Zane Grava informē,
ka, līdzīgi kā pagājušajā gadā, nūjotājiem
jārēķinās ar aptuveni 5–6 kilometru garu
distanci, bet labākā fiziskā formā esošās
dāmas (pagājušajā gadā tieši jelgavnieces bija aktīvākās nūjošanas nodarbību
apmeklētājas; pēc Z.Gravas datiem 2016.
gada vasaras sezonā vismaz vienu reizi šo
aktivitāti izmēģinājušas 74 dalībnieces)
varēs veikt arī garākas distances. Šīs
aktivitātes īstenošanai no jūnija vidus tiks
nodrošināts ekipējums – nūjas.
Skriešanas treniņu plāns tiek saglabāts
līdzīgs kā pagājušajā gadā – otrdienu
vakaros pulksten 18 un sestdienu rītos
pulksten 10 tie notiek Pasta salā. Treniņos
uzmanība tiek veltīta gan stiepšanās un
iesildīšanās vingrinājumiem, gan arī dažādas sarežģītības pakāpes vieglatlētikas
vingrinājumu apguvei. Skrējēju neoficiālais mērķis ir kvalitatīvi sagatavoties
Jelgavas nakts pusmaratonam, kas šogad
norisināsies 22. jūlijā.

Plānoti arī citi pasākumi

Minētās sportiskās aktivitātes ir tikai
viena neliela daļa no projektā plānotā.
Piemēram, «Lediņos» tiks organizētas
Ģimenes dienas, kurās kopā ar bērniem
varēs piedalīties dažādās stafetēs un sportiskās nodarbībās. Papildu informācija par
aktivitāšu laikiem tiks publicēta sociālajos
tīklos un «Jelgavas Vestnesī».
Tāpat no 1. jūnija projekts ir integrēts
deviņās Jelgavas skolu rīkotajās Vasaras
skolās, kuru laikā tiek organizētas četras
Veselības dienas, kurās bērniem tiks
stāstīts par atkarībām, veselīgu uzturu,
attiecībām ģimenē un vienaudžu vidū,
kā arī notiks sportisko aktivitāšu diena.
Tiek plānoti arī dažādi semināri pieaugušajiem par projektā aktualizētajām tēmām, piemēram, veselīgu uzturu. Saistībā
ar to tiks organizētas vairākas praktiskas
veselīga uztura apmācību programmas,
īpaši senioriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, lai interesenti
varētu apgūt veselīgus, radošus un ekonomiskus gatavošanas pamatprincipus.
Tāpat tiks runāts arī par garīgo veselību
– piemēram, regulāras nodarbības izdegšanas sindroma profilaksei, vecākiem
par emocionālo audzināšanu, veselīgas
emocionālās vides veidošanu ģimenē, kurā
aug dažādu vecumposmu bērni. Novārtā
netiks atstāta arī atkarību profilakse –
skolās plānotas nodarbības skolēniem un
vecākiem, lai bērnos sekmētu atbildības
sajūtas veidošanos un veicinātu vecāku
līdzatbildību. Vasarā plānota arī nometne sociālā riska grupu bērniem. Tāpat
tiks skarta seksuālās un reproduktīvās
veselības joma – tiks rīkotas nodarbības
skolēniem, personām ar invaliditāti, kā
arī tiem ļaudīm, kas ikdienā rūpējas par
cilvēku ar invaliditāti. Nodarbību mērķis
ir sekmēt cilvēku atbildību par savu, kā arī
par plānoto bērniņu veselību. Ar projekta
atbalstu rudenī 5–6 gadu vecuma pirmsskolēni aktīvi sāks apmeklēt peldbaseinu

Šajā vasarā bezmaksas sportiskās aktivitātes
7–12 gadus veciem bērniem organizē arī pašvaldības iestāde
«Sporta servisa centrs».
Nodarbības notiek visas vasaras garumā – no 6. jūnija līdz 31. augustam Jelgavas
sporta hallē. Jūnijā ar bērniem strādās treneris Gatis Justovičs, kura vadītajos treniņos
uzsvars tiek vērsts uz vispārējo fizisko sagatavotību ar basketbola elementiem. Nodarbības tiek organizētas Jelgavas sporta hallē otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 10 līdz 12. Tāpat minētajās dienās līdz jūnija beigām no pulksten 15
līdz 17 ar bērniem strādās arī trenere Egija Kravcova, kuras grupā bērni iet rotaļās,
vingro un iesaistās dažādās sporta spēlēs. Vēl ir iespējams pieteikties jūnija nodarbībām, taču jārēķinās, ka vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās, rakstot pa e-pastu
gatisjustovics@gmail.com (basketbola nodarbības) un egida@inbox.lv (vingrošana,
rotaļas, sporta spēles).
No 4. līdz 27. jūlijam Jelgavas sporta hallē bērnu nodarbības vadīs trenere Modra Ignate.
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 12 bērni varēs iesaistīties dažādās sporta spēlēs, piedalīties rotaļās un vingrot. Pieteikšanās nodarbībām – līdz 2. jūlijam.
Savukārt augustā ar bērniem strādās divi treneri. Vitālijs Mišins vadīs vispārējās fiziskās
sagatavotības nodarbības ar karatē elementiem. Tās notiks otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 10 līdz 12. Augustā šajās pašās dienās no pulksten 15 līdz 17
Irita Kulmane vadīs treniņus ar volejbola elementiem. Pie abiem treneriem pieteikšanās
līdz 23. jūlijam, rakstot pa e-pastu vituskarateclub@gmail.com (nodarbības ar karatē
elementiem) un iritex@inbox.lv (nodarbības ar volejbola elementiem).

– nodarbības baseinā būs pieejamas arī
to pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem,
kuru iestādēs peldbaseina nav. Peldbaseina abonementus plānots nodrošināt
arī kuplam skaitam jelgavnieku, kas ir
vecumā no 54 gadiem.

Veselības laboratorija

Projekta ietvaros Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā jau top
Veselības laboratorija – tā būs vieta, kur
sākumā bērni, bet vēlāk arī citas mērķ
auditorijas varēs ierasties un piedalīties
nodarbībās par veselīgu dzīvesveidu. Veselības laboratoriju ir plānots izveidot līdz
2017. gada noslēgumam, un, iespējams,
jau šī gada nogalē tajā tiks organizētas
pirmās nodarbības bērniem. Veselības
laboratorijā neformālai tēmu apgūšanai

būs pieejams plašs izglītojoša inventāra
klāsts, kas saistīts ar dažādiem veselības
veicināšanas jautājumiem, piemēram,
interaktīvas spēles, kas rosinās bērnus
diskutēt par veselības jautājumiem un
mudinās viņus aktīvi iesaistīties nodarbībās, mulāžas, uz kurām būs iespējams
kārtīgi izpētīt, kā izskatās veseli un
bojāti orgāni, piemēram, smēķēšanas
ietekmes dēļ.
Ja tiks sasniegti projekta 1. kārtā izvirzītie mērķi, tad ir pavisam iespējams, ka
Jelgavā tiks realizēta arī šī apjomīgā projekta 2. kārta, kuras īstenošana plānota
2020.–2022. gadā.
Plašāku informāciju par projekta piedāvātajām iespējām var iegūt mājaslapā
http://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/
veseliba/ un sociālajos tīklos.

Ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

U-21 izlase Jelgavā
spēlēs pret Andoru

10. jūnijā pulksten 18
Zemgales Olimpiskajā
centrā tiks aizvadīta
2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācijas spēle,
kurā jelgavnieka Daiņa
Kazakeviča trenētā Latvijas izlase tiksies ar
Andoras vienaudžiem. Šoreiz uz izlasi nav
izsaukts neviens FK «Jelgava» futbolists.
Biļetes uz spēli var iegādāties «Biļešu
serviss» kasēs – cena pieaugušajiem ir 5
eiro, bet invalīdiem un pensionāriem, pie
ieejas uzrādot atbilstošu apliecību, bez
maksas. Savukārt skolēni un studenti,
uzrādot apliecību, biļešu iegādes brīdī
saņems 50 % atlaidi.

Peldētājiem panākumi Rīgā

Nedēļas nogalē Rīgā notika starptautiskās
jauniešu sacensības peldēšanā «Madwave
Challenge». Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) peldētāji izcīnīja deviņas
godalgas – trīs zelta, piecas sudraba un
vienu bronzas medaļu. Starp 2005.–2008.
g.dz. zēniem Matīss Kaktiņš izcīnīja uzvaru
gan 50, gan 100 metru brasa peldējumā.
Trešo zeltu JSPS izcīnīja Armands Pugačs,
uzvarot 100 metru tauriņstilā (2003.–
2004. g. dz.). Tāpat Armands ieguva 3.
vietu 50 metru brīvā stila peldējumā. Divas
sudraba medaļas izcīnīja gan Anete Meja
Kalniete 50 metru brīvajā stilā un 100
metru kompleksā (2003.–2004. g. dz.),
gan arī Germans Golcvarts, kurš ieguva
divus sudrabus, esot otrs ātrākais 50 un
100 metru brasā (2003.–2004. g. dz.).

SPORTS
Ošs nodrošina uzvaru

2. jūnijā Slokas stadionā notika
«SynotTip» Latvijas futbola Virslīgas 11. kārtas spēle, kurā FK «Jelgava» viesos ar rezultātu 1:1 (0:0)
spēlēja neizšķirti pret Jūrmalas FK
«Spartaks».
Vienīgos vārtus jelgavnieku labā
guva komandas rezultatīvākais spēlētājs Mārcis Ošs. Pēc šī punkta izcīnīšanas «Jelgava» Virslīgas turnīra
tabulā ar iegūtiem 19 punktiem
ierindojas dalītā 2. vietā. Līderi
joprojām ir «Spartaks» futbolisti,
kas ieguvuši 22 punktus.
Nākamā spēle mūsu futbolistiem
ir gaidāma 17. jūnijā pulksten 19
Zemgales Olimpiskajā centrā pret
FS «Metta/LU» vienību.

Galvenie starti vēl priekšā
 Ģirts Pommers

Lai arī «Mītavas kumeļi» pusi
sezonas jau aizvadījuši, svarīgākās cīņas vēl tikai priekšā
– 1. jūlijā Rīgā notiks Latvijas
čempionāts, savukārt titulētākie jelgavnieki startēs gan
Eiropas, gan arī pasaules čempionātos. Līdz šim aizvadīto
sezonu Latvijā «Mītavas kumeļu» vadītājs Aivars Balbeks
vērtē kā izdevušos.
BMX sezona Latvijā atklāta 22. aprīlī,
kad Ventspilī notika «SMScredit.lv»
čempionāta 1. posms. Tajā veterānu (CR
30+) grupā uzvarēja «Mītavas kumeļu»
pārstāvis Alvis Lānso, bet B8 grupā triumfēja astoņus gadus vecais Markus Soļims,
bet viņa jaunākais brālis Lūkass Soļims
izcīnīja 3. vietu B6 grupā. Tāpat laureātu
vidū jāmin Paula Zavinska ar G8-11 grupā
izcīnīto 3. vietu, Hugo Ilvis Eihentāls ar
B12 grupā iegūto 3. vieta, savukārt M17+
grupā 2. vieta Emīlam Jekševicam, bet 3.
vietā ierindojās Matīss Priede.
Mārupē šo sacensību 2. posmā sudraba
godalgas ieguva P.Zavinska (G11-14 grupā) un M. Soļims (B8 grupā), bet bronzu
M17+ grupā izcīnīja Ernests Šteinbergs.
«Mītavas kumeļiem» ar godalgām bagātākais bija čempionāta 3. posms, kas maija
beigās notika mājas trasē Jelgavā. Tajā
uzvaras savās grupās izcīnīja gan Vanesa
Buldinska, gan A.Lānso. Sudraba medaļas
ieguva Rihards Laimīte (B9 grupā) un
P.Zavinska (G11-14 grupā). Visvairāk tika
izcīnītas bronzas godalgas, kuras saņēma
Emīlija Zavinska (G8-10 grupā), L.Soļims
(B6 grupā) un Martins Ints Valainis (B10
grupā). Čempionāta noslēdzošais 4. posms
notiks šajā nedēļas nogalē Valmierā.
Līdz šim aizvadīto sezonu Latvijā «Mītavas kumeļu» vadītājs vērtē kā izdevušos,
atzīmējot gados jauno sportistu panākumus, tomēr viņš arī norāda, ka Jelgavā
trūkst 14–15 gadus vecu braucēju. «Kā

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

iemesls šādai situācijai ir fakts, ka tieši
pirms 7–8 gadiem, kad notika Jelgavas
jaunās BMX trases būvniecība, mums
pāris gadu nebija, kur trenēties. Tas ietekmēja jauno braucēju skaitu. No otras
puses, mums ir ļoti talantīgi 8 un 10 gadus
veci sportisti, kuriem gan vēl priekšā
tāls ceļš līdz profesionālajam sportam,»
piebilst A.Balbeks.

Ševčenko Valmierā gūst
personīgo rekordu

3. un 4. jūnijā Jāņa Daliņa stadionā notika
Valmieras atklātais čempionāts vieglatlētikā. Augstus rezultātus sacensībās ar jauniem personiskiem rekordiem sasniedza
Jelgavas BJSS audzēkne Anna Ševčenko,
kura izcīnīja gan zelta medaļu 400 metru
skrējienā (57,72 sekundes), gan arī ieguva
sudraba medaļu 400 metru barjerskrējienā (1:03,52). Sasniegtie rezultāti Annai
dāvā iespēju nedēļas nogalē Valmierā
pārstāvēt Latvijas izlasi Baltijas valstu čempionātā – Valsts prezidenta balvu izcīņas
sacensībās. Savukārt 200 metru skrējienā
vīriešiem uzvarēja jelgavnieks Kristers
Čams (22,84 sekundes), bet bronzas
medaļu 100 metru barjerskrējienā izcīnīja
Anna Daukule (18,12 sekundes).
Jelgavas BMX
kluba «Mītavas
kumeļi» šī brīža
ātrākā braucēja
Vanesa Buldinska
(no labās) šajā
sezonā ir jau iekļuvusi Eiropas kausa
posma godalgoto
trijniekā, kā arī
debitējusi Pasaules
kausa posmos.

Sporta pasākumi
10. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš «Sporto un esi vesels» (Pasta salā).
10. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāta 6. kārta biljardā (Uzvaras
ielā 12, 2. stāvā).
10. jūnijā pulksten 11 – Latvijas
jaunatnes čempionāts futbolā U-13 vecuma grupā, «Jelgavas BJSS» – «Bauskas
novada BJSS» (ZOC).
13. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš «Sporto un esi vesels» (Pasta salā).
15.–16. jūnijā – Pasaules strādājošo
un amatieru sporta spēles vieglatlētikā
(ZOC).

15. jūnijā plkst.19 līdz 20

privātā mūzikas skola «BJMK Rokskola»

uzņem jaunus audzēkņus

akreditētā profesionālās ievirzes izglītības programmā «Rokmūzika»
šādās specialitātēs:
bungas, basģitāra, elektriskā ģitāra,
estrādes vokāls, saksofons, klasiskā
ģitāra un klavieres.
Īpaši gaidīsim bērnus, kas 2017./2018.
mācību gadā uzsāks mācības
5. klasē (9-11 gadi).
www.bjmk.lv, bjmk@inbox.lv.
Tālrunis 29505899.

Labākie gatavojas Valmierā

Kopš 2015. gada 1. septembra ar Latvijas Nacionālās sporta padomes, kā arī
Izglītības un zinātnes ministrijas atbals
tu tiek realizēts projekts, kas paredzēts
talantīgu sportistu attīstīšanai – Augstas
klases sportistu sagatavošanas centrs.
Astoņu jauno un perspektīvo talantu
vidū ir divi BMX kluba «Mītavas kumeļi»
braucēji – Kristens Krīgers un Vanesa
Buldinska. Šajā programmā iekļautajiem sportistiem ir piešķirts finansējums
treniņiem un starptautisku sacensību
apmeklēšanai.
Aizvadītajos 8 Eiropas kausa posmos
jelgavnieki augstvērtīgākos panākumus
guva Nīderlandē – Erpas trasē. Vanesa
tur 3. posmā pirmo reizi savas karjeras
laikā kāpa uz goda pjedestāla, izcīnot 3.
vietu, kamēr Kristens ierindojās 5. vietā.
Eiropas kausa 5. un 6. posmā Prāgā
startēja līdz šim lielākais mūsu braucēju
skaits – 11 sportisti. G11/12 grupā 6. vietu
izcīnīja P.Zavinska, bet 3. vietu amatieru
grupā guva A.Lānso. Savukārt Vanesa un
Kristens 5. posmā savās grupās izcīnīja 8.
vietas. Uzvaru savā grupā guva Emīlija
Zavinska, bet B10 grupā 3. vieta Renāram Pavlovam. Pēc dienas V.Buldinska
spēja vēlreiz pietuvoties goda pjedestālam,
izcīnot 4. vietu, tādus pašus panākumus
guva arī P.Zavinska. B8 grupas spēcīgāko
sešniekā iekļuva jelgavnieks M.Soļims,
bet amatieru grupā uzvarēja A.Lānso. G8
grupā 1. vietu izcīnīja E.Zavinska.
Savukārt līdz šim aizvadītajos četros pasaules kausa posmos kā augstākie mūsu
sportistu sasniegumi ir jāmin K.Krīgera
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izcīnītā 12. vieta, savukārt V.Buldinska
tālāk par astotdaļfinālu līdz šim vēl nav
tikusi. Nākamie divi posmi notiks 16. un
17. septembrī Argentīnā.

Trenējas kā lielākā daļa sportistu

BMX braucēju sportiskais režīms ir
līdzīgs, piemēram, airētājiem – ziemas
mēnešos tiek uzlabota fiziskā forma, bet
īstā sacensību sezona sākas pavasarī un
turpinās līdz rudenim. A.Balbeks skaidro,
ka ziemā kluba sportisti treniņus aizvada
ZOC atlētikas zālē. «Šajā sporta veidā
fiziskajam spēkam ir liela nozīme, ļoti
svarīga īpašība ir eksplozivitāte – it sevišķi
sacensību startā, kad jāizcīna pēc iespējas
labāka pozīcija pirms pirmās virāžas.»
Braucēji klubā tiek uzņemti jau no 6
gadu vecuma. Bērnu vecākiem, kas savas
atvases vēlas redzēt nodarbojamies ar šo
sporta veidu vai vienkārši to pamēģināt,
noteikti der zināt, ka iesācējiem klubā tiek
nodrošināts ekipējums un pat velosipēds.
«Iesācējus mēs sadarbībā ar Jelgavas

Bērnu un jaunatnes sporta skolu spējam
nodrošināt ar velosipēdiem, tādēļ par
būtiskiem tēriņiem vecākiem nav jāraizējas,» precizē A.Balbeks. Interesanti, ka
šobrīd viena no vadošajām Latvijas BMX
braucējām – V.Buldinska – savu karjeru
Jelgavā uzsāka 7 gadu vecumā, un šobrīd
kumeļus pārstāv arī citas jaunietes.
Kopumā klubā pašreiz trenējas ap 40
jauniešu. Jaunāko grupu sportisti nedēļā
aizvada divus treniņus, kamēr juniori un
jaunieši trenējas gandrīz katru dienu.

Galvenās sacensības vēl priekšā

Lai gan šobrīd pilnā sparā notiek gan
Eiropas, gan arī Pasaules kausa posmi,
pēc A.Balbeka domām, svarīgākās cīņas
vēl priekšā – 1. jūlijā Rīgā gaidāms Latvijas
čempionāts, kurā visveiksmīgāk startējušie braucēji pēc tam dosies uz Eiropas
čempionātu, kas no 13. līdz 16. jūlijam
norisināsies Francijas pilsētā Bordo. Savukārt pasaules čempionāts no 25. līdz 29.
jūlijam notiks ASV, Rokhilas trasē.

Noslēdzies pasaules
reitinga turnīrs badmintonā

«Lielupes zandarts» ar
lieliem lomiem nelutina

Reģ.Nr.40103168500. Adrese: «Šarlotes»,
Grēnes, Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
piedāvā darbu
preču marķēšanas operatoram/ei
Darba apraksts:
• Preču marķēšana un šķirošana;
• Preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• Preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības ir:
• Latviešu un krievu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
• Vēlama iepriekšēja pieredze darbā noliktavā;
• Spēja strādāt ātri un precīzi;
• Spēja veikt vienveidīgu darbu;
• Iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• Augsta atbildības sajūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Strādājot pie mums, Jums būs:
• Sociālās garantijas;
• Atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata;
• Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba (Lietuva
– Jelgava – Olaine).
Papildu informācija pa tālruņiem:
23203844 – Olga; 22720722 – Jeļena.
Lūgums zvanīt darba dienās no plkst. 9 līdz 17.

Piedāvā darbu
SIA «Granīta pasaule LT» (reģ.
Nr.43603077770) aicina darbā pārdevēju–konsultantu(-i) ar pieredzi. Darba
vieta: Pārolaine, «Pastnieki». Tālrunis
informācijai: 29379052.
SIA «Nybo Dobele» (reģ.
Nr.48503006211) aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi darbam ražotnē Jelgavā, Dobeles ielā 47. Zvanīt darba laikā
(no plkst. 8 līdz 17) pa tālruni 25651321.
Piedāvā darbu strādniekam laukos.
T.28864542. Raimonds Kleins.

Meklē darbu
Autovadītājs ar transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām (A, BE, CE, DE kategorija)
un traktortehnikas vadīšanas tiesībām (A,
B, C, E, F kategorija). T.29682212.

Pirmajās jūnija brīvdienās Lielupē 37 makšķernieki piedalījās tradicionālajās sacensībās «Lielupes zandarts 2017», un šogad lielāko zandartu
noķēra Kārlis Goldmans, kura 1,9 kilogramus smagais loms nodrošināja
viņa komandai 1. vietu. Individuālajā grupā veiksmīgākais bija Raitis
Sidrabs. Savukārt komandu sacensībās uzvarēja Kārlis Goldmans un Jānis
Cirsis (attēlā vidū). Jāatgādina, ka pagājušā gadā lielāko zandartu, kura
svars bija 2,85 kilogrami, noķēra Egils Zeilišs.
Foto: Austris Auziņš

Pagājušā nedēļas nogale Jelgavas sporta hallē aizritēja badmintona zīmē – no
1. līdz 4. jūnijam 230 badmintonisti no 30 valstīm cīnījās par uzvaru pasaules
reitinga turnīrā «Yonex Latvia International». Vīriešu konkurencē uzvarēja vācietis
Kajs Šāfers, sieviešu – Ķīnas badmintoniste Kī Huafei. Savukārt vīriešu dubultspēlēs triumfēja Igaunijas duets Kristjans Kaljurands un Rauls Kāsners, bet dāmu
dubultspēlēs uzvaru guva duets no Krievijas – Olga Arhangeļskaja un Nataļja
Rogova. Jauktajās dubultspēlēs nepārspēts palika pāris no Francijas – Fabiēns
Delruē un Džuliete Monarda. Neviens no Latvijas sportistiem sacensību finālos
neiekļuva. «Prieks, ka Jelgava pasaules badmintona kartē iegūst arvien manāmāku
nozīmi. Finālsacensības vēroja liels skaits jelgavnieku, mačos valdīja pozitīva un
brīva gaisotne. Esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes no sportistiem, kas droši
vien atspoguļosies nākamā gada turnīra dalībnieku skaita pieaugumā. Turpmāk
sportiski saglabāsim šo turnīra formātu, lai Latvijas badmintonistiem, kuriem
būtu grūtības iekļūt augstākas raudzes turnīra dalībnieku vidū, dāvātu iespēju
izbaudīt sacensības,» pēc aizvadītā turnīra secina Latvijas Biatlona federācijas
ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Aizsaulē aizgājuši
ANDA BĒRZIŅA (1946. g.)
AIVARS PŪKA (1938. g.)
VLADIMIRS KUZMINS (1950. g.)
ALBERTS LINDĀNS (1933. g.)
MODRĪTE BIEĻSKA (1946. g.)
GENOVEFA DEKSTE (1933. g.)
TEODORS FREIMANIS (1927. g.)
LEONORA PRIDĀNE (1933. g.)
LEONĪDS BELOUS (1965. g.)
LARISA ROBEŽNIECE (1945. g.).
Izvadīšana 09.06. plkst.13 Bērzu kapsētā.
JĀNIS VERENIEKS (1959. g.).
Izvadīšana 09.06. plkst.14 no Baložu
kapsētas sēru nama uz Meža kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2447.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 193.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Floridā. Vācijas romantiska drāma. 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Rīgas un Valkas ielas Strenčos.*
13.55  Lesija. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 192.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2447.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Kims Čonins. Pēdējais sarkanais princis. Dok.filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi. 1.daļa.*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
7.30  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 6.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Latvija – Portugāle.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle futbolā. Latvija – Igaunija.
21.45 SOKO Štutgarte. Seriāls. 11. un 12.sērija.
23.30 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 4.sērija.
1.20 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 14.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 71.sērija.
11.40 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 143. un 144.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 81.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 31.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 92.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Brokastis pie tēta.
Krievijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.15 Amerikāņi 4. Seriāls. 3.sērija.
1.10 Dzīvīte.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 5.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 2. un 3.sērija.
6.30 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
6.50 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.20 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.40 «Need For Speed»: ātruma slāpes. Spraiga sižeta filma. 2014.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 15.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 8.sērija.
22.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 16.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 13. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Rīgas un Valkas ielas Strenčos.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2448.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 194.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.

14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 193.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2448.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Kristīne Kārkle.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Vēzis – jauns sākums.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Viens plus viena. Francijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Anekdošu šovs 3.*
8.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 7.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 7.sērija.
12.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pārbaudes spēle futbolā. Latvija – Igaunija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 167.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 7.sērija.
20.05 Noslēpumu pilsētas. Dok.filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 168.sērija.
21.55 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
23.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 3.sērija.
0.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 72.sērija.
11.40 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 145. un 146.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 82.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 32.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 93.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Uta Danella. Labākās draudzenes līgavainis.
Vācijas melodrāma. 2009.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 92. un 93.sērija.
2.15 Sirds aicinājums 2. Seriāls. 6.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 6.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 4. un 5.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.00 Burvju akmens. ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 4.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 16.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 1.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 17.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 14. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2449.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 195.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 2012.g. 194.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2449.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Neatklātā pērle Japāna. Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Tēvi tur. Dokumentāla filma.
23.45 Nakts ziņas. 23.54 Sporta ziņas. 23.56 Laika ziņas.
0.00 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.50  Vēzis – jauns sākums. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.

TV PROGRAMMA
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Anekdošu šovs 3.*
9.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Aculiecinieks.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 8.sērija.
11.00 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 8.sērija.
11.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 168.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Nanorevolūcija. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 169.sērija.
22.10  Ekstrēmie kadri 2. Notvert kadrā Milānu. Dokumentāls seriāls.
22.40  Ekstrēmie kadri 2. Tuvplāns. Dokumentāls seriāls.
23.10 Hērakliona – Ēģiptes nogrimusī pilsēta. Dokumentāla filma.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 73.sērija.
11.40 Uta Danella. Labākās draudzenes līgavainis. Melodrāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 83.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 33.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 94.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
22.30 Tulks. Lielbritānijas, ASV un Francijas krimināldrāma. 2005.g.
1.05 Dzīvīte.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 94.sērija.
2.10 Sirds aicinājums 2. Seriāls. 7.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 7.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 6. un 7.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.00 Pieci draugi 2. Vācijas ģimenes filma. 2013.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 1.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 17.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.).
22.05 JAUNA SEZONA. Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
0.10 Greislenda. Seriāls. 1.sērija.
1.05 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 18.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 15. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2450.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 196.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Kims Čonins. Pēdējais sarkanais princis. Dok.filma (ar subt.).
12.20 1:1. Aktuālā intervija.*
13.10 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.25 Aculiecinieks.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.10 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 195.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2450.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Osokini. Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija.
LTV dokumentāla filma.
22.15  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Personība. 100 g kultūras.*
0.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.20  Neatklātā pērle Japāna. Dokumentāla filma. 2.sērija.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

Ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 9.sērija.
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 169.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Ungārija.
21.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
23.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.45 Sporta studija.*
0.30  Nanorevolūcija. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 74.sērija.
11.40 Pazudusi Amazonē. Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
14.35 Nemelo man! (ar subt.).
15.40 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 84.sērija.
16.45 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 34.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 95.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
0.15 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 23.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 95.sērija.
2.10 Sirds aicinājums 2. Seriāls. 8.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 8. un 9.sērija.
6.30 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
6.50 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.20 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
8.40 «American Girl» piedāvā: Seidža krāso debesis.
ASV ģimenes filma. 2013.g.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Kobra 19. Seriāls. 1.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 18.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 13.sērija.
22.00 Advokāts. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.20 Bekstroms. Seriāls. 2.sērija.
1.15 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 19.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 16. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 7.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 197.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 14.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 196.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Aculiecinieks.*
19.25 Dzintara puse.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 5. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.10  Alpu dakteris 8. Seriāls. 14.sērija.
2.00 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.45 Rīga 2014. Z.Liepiņš. «Transcendentālā oratorija».
4.50 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Anekdošu šovs 3.*
8.50 Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm.*
9.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 10.sērija.
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 170.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Velosipēdi pret automašīnām. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! «Bel canto». Dokumentālu filmu cikls.

22.05 Pludmales volejbola apskats.
22.20  Dzelzceļnieks. Austrālijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2013.g.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.15  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
2.10 Anekdošu šovs 3.*
3.00  Ekstrēmie kadri 2. Notvert kadrā Milānu. Dokumentāls seriāls.
3.25  Ekstrēmie kadri 2. Tuvplāns. Dokumentāls seriāls.
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 75.sērija.
11.40 Atvadas no Donavas. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 85.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 35.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 96.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. Vafeļu iela. ASV komēdija. 2015.g.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 96.sērija.
2.00 Spēles karaliene. Seriāls. 10.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 9.sērija.
5.45 Kobra 19. Seriāls. 2.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.00 Atdodiet Bīveram divriteni! ASV komēdija. 1997.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 13.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 19. un 20.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 19.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
21.00 Gārfīlds 2. ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Ārpuslaulības nedēļa.
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.40 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
1.05 Kobra 19. Seriāls. 3.sērija.
2.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 20.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 17. jūnijs
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.*
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Heidija.
Vācijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2015.g.
12.35 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 32. un 33.sērija.
13.35 Izgudrotāji.*
14.05 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.20 Būt latvietim. Zviedrija.*
14.55 Osokini. Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija. LTV dokumentāla filma.
15.55 Dzintara puse.*
17.00  Haizivs pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 TIEŠRAIDE. Top Latvijas Likteņdārzs.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.30 Top Latvijas Likteņdārzs.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Vectēvs. Jaunā Rīgas teātra izrāde. 1.cēliens.
23.17 Top Latvijas Likteņdārzs.
23.27 Vectēvs. Jaunā Rīgas teātra izrāde. 2.cēliens.
0.26 Top Latvijas Likteņdārzs.
1.00  Dzelzceļnieks. Austrālijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2013.g.
3.05 Dziesmu svētki «Rīgai – 800».
Deju lieluzvedums «Viena saule viena zeme».*
5.10 Kūku kari.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pludmales volejbola apskats.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.45 Anekdošu šovs 3.*
13.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.25 Senegāla. Dokumentāla filma.
13.55  Nepieradinātā Amerika. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
14.55  Tās tik ir operas! «Bel canto». Dokumentālu filmu cikls.
15.50  Velosipēdi pret automašīnām. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017.
Krievija – Jaunzēlande.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 5.sērija.
22.55 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017.
Krievija – Jaunzēlande.*
0.55  Inspektors Benkss 5. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.40 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 45.–48.sērija.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
6.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 81.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
11.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 31.–35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 147. un 148.sērija.
23.20 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.25 Dzīvīte.
1.50 Pazudusi Amazonē. Vācijas melodrāma. 2013.g.
3.20 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
6.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.55 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 82.sērija.
7.55 Suņi: viņu noslēpumainās dzīves. Lielbritānijas raidījums. 2.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienā.
10.30 Latvijas faili. Streičs. Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
11.35 Puantes resnītei. Krievijas melodrāma. 2015.g.
15.50 Atkal 16. Vācijas komēdija. 2014.g.
17.50 Ziņas sešos.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 10.sērija.
5.45 Kobra 19. Seriāls. 5.sērija.
6.45 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.15 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.45 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.15 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 5. un 6.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
12.10 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
14.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
15.20 Ķertais profesors 2: klampi. ASV komēdija. 2000.g.
17.20 Gārfīlds 2. ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Pībodija kungs un Šērmans. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.25 Džeks milžu bende. ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.40 Ķertais profesors 2: klampi. ASV komēdija. 2000.g.
1.45 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.35 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 5. un 6.sērija.
3.30 Iespējams tikai Krievijā 3.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 18. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 15.sērija.
11.00 Noslēpumu pilsētas. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Dziedātājs Daumants Kalniņš.*
14.20 Top Latvijas Likteņdārzs.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Latviešu vainagu tradīcijas.
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Sicīlijā. Vācijas romantiska
Ideju2016.g.
koprade
drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma.Sadarbībā
20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto». ar
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Programma. Francijas biogrāfiska drāma. 2015.g.
23.25  Haizivs pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
0.25 Latvija līgo Ikšķilē.*
3.15 Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot».*
Veiksmes
stāsti, Teorētiskā uzlāde,
5.00 Kultūršoks.
100 g kultūras.*
Praktiskā
izlāde, Ideju radīšana un
5.10 Latvijas novadu
cīņas.*

www.jelgavasvestnesis.lv
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18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 2012.g. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 149. un 150.sērija.
23.05 Nēsātājas. ASV drāma. 2013.g.
1.00 Tirāns. Seriāls. 3.sērija.
1.40 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.15 Latvijas faili. Streičs. Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
4.00 LNT brokastis.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3

5.40 Kobra 19. Seriāls. 6.sērija.
6.55 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5.
Animācijas seriāls.
8.30 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 8.sērija.
12.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.15 Džesikas Dārlingas pamatskolas likumi. Ģimenes filma. 2016.g.
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14.55 Džeks milžu bende. ASV fantāzijas filma. 2013.g.
17.10 Pībodija kungs un Šērmans.
ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 JAUNA SEZONA. Saimnieks meklē sievu 4.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
21.00 X cilvēki. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2000.g.
23.05 Merkūrijs briesmās. ASV trilleris. 1998.g.
1.15 Ārpuslaulības nedēļa. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
3.10 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
3.35 Gatavo 3.
4.05 Kobra 19. Seriāls. 4.sērija.

5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 11.sērija.

Jelgavas Amatu vidusskola
12. jūnijā uzsāk audzēkņu uzņemšanu
2017./2018. mācību gadam
3. kvalifikācijas līmenis
ar pamatizglītību, 4 gadi

• Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
• Tērpu stila speciālists
• Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
• Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs

2. kvalifikācijas līmenis
ar pamatizglītību, 3 gadi

• Konditors
• Pavārs
• Frizieris

1. kvalifikācijas līmenis
ar 7 un 8 klašu izglītību, 3 un 2 gadi

• Montāžas darbu atslēdznieks
• Pavāra palīgs

3. kvalifikācijas līmenis
ar vispārējo vidējo izglītību, 1,5 gads

• Viesmīlis
• Grāmatvedis
• Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
• Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs

Projekta «Jauniešu garantijas» ietvaros
2. kvalifikācijas līmenis
ar vispārējo vidējo izglītību, 1 gads

2. kvalifikācijas līmenis
ar pamatizglītību, 1 gads

• Frizieris
• Vizāžists
• Pavārs
• Konditors
• Šuvējs
• Frizieris
• Atslēdznieks
• Virpotājs
• Frēzētājs
• Lokmetinātājs (MAG)

Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
www.javs.lv E-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv t. 63020305, 63026175

ga di

UZLĀDE-IZLĀDE

17. maijāLTV7
pl. 1000

stutēšana

Bezmaksas

5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
Kursi
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi
kalnos. Animācijas seriāls.
Kursi
7.10 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
zsardzības
plāni,
10.30
Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
šana un izpildes11.00
organizēšana
FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. 30
00
pl. 17
pl. 14 Krievija – Jaunzēlande.*
13.05  Heidija. Vācijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2015.g.
15.15 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 45.–48.sērija.
17.00 Izgudrotāji.*
17.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
Kursi2017.
Kursi 17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa
Portugāle – Meksika.
20.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Kamerūna – Čīle.
23.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017.
Portugāle – Meksika.*
1.00 Sporta studija.*
1.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.35 Anekdošu šovs 3.
3.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
m, terasei un
dārzam
mītu
un inovāciju medības
4.00
Skats
rītdienā.Radošuma
Televeikala
skatlogs.*
15
30
4.30
Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
pl. 17
pl. 17
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

Reklāmas
materiālu izstrāde
no 11. aprīļa

aprīlī

Podaugi

26. aprīlī

Kursi

Kursi

Jelgavas 3. sākumskola
2017./2018. mācību gadā aicina pieteikt bērnus:
• obligātajā pirmsskolas izglītības programmā (piedāvājam bērniem papildu iespēju apgūt slidotprasmi);
• 1. klasē.
1.b klase – datorzinības/dabaszinības.
datorprogramma "Zalktis"
1.d klase – sports/hokejs.
00

agatavoties

Grāmatvedības

m uzņēmumā
30
aprīļa pl. 17

no 8. aprīļa pl. 10

Jelgavas pilsētas 3. sākumskola
(reģ. Nr. 90000074738) aicina darbā:

Tā ir lieliska iespēja vecākiem
iesaistīt savus
bērnus radošos
• pirmsskolas
skolotāju,
aturīgos kursos un bērniem
vasaruskolotāju,
gudri un interesanti,
• pavadīt
angļu valodas
jo mācoties var arī atpūsties!
• sākumskolas skolotāju,
• psihologu.
Kontaktinformācija: tālrunis 63021073,
e-pasts 3ssk@izglitiba.jelgava.lv.

Kursi

Infografiku veidošana

Austās pērļu
rokassprādzes

GADI

www.zrkac.lv

Informācija un pieteikšanās: Svētes iela 33, Jelgava, LV3001,
Tālrunis: 63082101, 26172045, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv
Kursi

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kursi

facebook.com

Kursi

infogr.am un Piktochart30

no 28. marta pl. 1730

no 27. marta pl. 17

Seminārs

Kursi

ga di

Aicinām vecākus
uz e-prasmju nedēļas semināru

Minimālās higiēnas
prasības

28. martā pl. 1800

un HACCP
Ideju Fitness III Paškontrole
pārtikas aprites uzņēmumiem

Instrumenti radošuma uzlādei - izlādei

Kursi

Izaicinājumi vecākiem
DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

15. jūnijā pl. 1000

14. jūnijā pl. 1715

8. jūnijā pl. 1000

Montesori pedagoģijas
elementi bērna attīstībai
30

Tiem, kas vēlas kārtot
IELTS eksāmenu

10. jūlijā pl. 9

Nodokļu
likumdošana praksē
15
no 29. marta pl. 17

Bezmaksas

Kursi

Ideju Fitness I

26. aprīlī

Kursi

Kursi

Kursi

Kursi

Komunikācijas meistarklase

Interviju sniegšana

16. augustā 00

16 māc.st.pl. 18

Angļu valodas vasarnīca

bērniem
(10-12 gadi)
07.08-18.08
Katru darba dienu no plkst. 1000 līdz 1400

Mājokļa interjers

komfortam un labsajūtai
00

no 29. marta pl. 18

"Grūtais klients"
00
9. maijā pl. 10

presei, TV un radio
9. maijā pl. 1715
Kursi

Programmējamo ciparvadības darbagaldu (CNC) kursi

(virpošana, frēzēšana ar Fanuc, Mazak, Siemens, Heidenhain vadības sistēmām)
(Lokmetinātājs metināšanā ar

Konfekšu pušķu

Jums ir iespēja pieteikties eksāmenam Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un

4., 5. aprīlī pl. 1730

Metinātāju kursi

veidošana

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), MIG, TIG, MMA)

iegūt valsts atzītu dokumentu par profesionālo kvalifikāciju profesijā

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Papildu informācija un pieteikšanās: Kr.Barona ielā 40, Jelgava, LV3001,
Tālr.: 26171465, e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv

Kursi

Kursi

Kursi
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 8. jūnijs

Iesāc vasaru aktīvi! Dzīvesstāstu liecinieks –

 Jana Bahmane

Jūnijā Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs aicina
doties izbraucienā ar kuģīti uz Jūrmalu, piedalīties
velo ekskursijā pa Jelgavu
un Ozolnieku novadu, kā
arī, gatavojoties vasaras
saulgriežu naktij, iemācīties darināt kļavu lapu cepures radošajā nodarbībā
«Līgo Līgas, Līgo Jāņi!»,
kas norisināsies Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
Kuģītis «Jūrmala», kas vasaras
sezonā organizē izbraucienus pa
Jelgavas ūdeņiem, 16. jūnijā aicina
pa Lielupi doties uz Majoriem. Brauciens pie Mītavas gājēju tilta sāksies
pulksten 11, bet atgriešanās Jelgavā plānota pulksten 19.30. Kuģīša
«Jūrmala» pārstāve Natālija Boiko
norāda, ka ar šo braucienu simboliski tiks atdzīvināta tradīcija, kad
no Jelgavas pa ūdensceļiem kuģīši
devās uz Jūrmalu un atpakaļ. Majoros
kuģītis ieradīsies ap pulksten 14.30,
kur brauciena dalībniekiem paredzēts
brīvais laiks pusotras stundas garumā, bet pulksten 16 kuģītis uzsāks
atpakaļceļu. Pieteikties braucienam
var, zvanot pa tālruni 29578329.
Dalības maksa vienai personai ir 20
eiro, bērniem līdz sešu gadu vecumam
– bez maksas.

mazbānītis

Savukārt 17. jūnijā aktīvās atpūtas
piekritēji aicināti doties velo ekskursijā «Daba vasaras pilnbriedā» pa
Jelgavu un Ozolnieku novadu, kas
pulksten 11 sāksies no Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa. «Aptuveni 40 kilometru garajā maršrutā varēs
vērot dabu un gides Zanes Gravas
stāstījumā iepazīt vēsturiskas vietas
Jelgavas un Ozolnieku apkārtnē. Ekskursijas laikā paredzēts arī pikniks ar
ugunskuru, tādēļ dalībnieki aicināti
līdzi ņemt uzkodas,» mudina Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra pārstāve
Liene Strazdiņa, papildinādama, ka
ekskursijas dalībniekiem jānodrošina
savi velosipēdi. Pieteikt dalību iespējams pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa ir
2 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem –
bez maksas.
Tāpat 17. jūnijā pulksten 12 interesenti tornī varēs apmeklēt radošo
nodarbību «Līgo Līgas, Līgo Jāņi!».
«Izzinoši radošajā nodarbībā pasniedzēja Zanda Kursīte iepazīstinās ar
vasaras saulgriežu tradīcijām, kļavu
lapu cepuru darināšanas pamatprincipiem un klātesošos iemācīs veidot
šīs oriģinālās galvasrotas,» skaidro
L.Strazdiņa. Lai izgatavotu cepuri,  Jana Bahmane
nodarbības dalībniekiem līdzi jāņem
«Uzklausot atmiņu stāstus,
200–300 svaigas kļavu lapas. Dalības
sapratām, ka mazbānītis
maksa – 3 eiro, pirmsskolas vecuma
cilvēku atmiņās saglabābērniem – 1 eiro. Plašāka informācija
jies kā labs draugs, ar kuru
un pieteikšanās nodarbībai pa tālruni
kopā pavadīts daudz laika.
63005445 vai e-pastu tic@tornis.
Lai arī cik mazs tas būtu,
jelgava.lv.

Pasākumi pilsētā
9. jūnijā pulksten 21 – filmas «Hamlets» seanss – veltījums Elzas Radziņas 100.
jubilejai. Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Režisors – G.Kozincevs,
1964. gads. Dalība – bez maksas (pie «Kanclera nama»).
No 10. līdz 11. jūnijam – 11. starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls (Pasta
salā).
10. jūnijā pulksten 11 – ekskursija «Mākslinieku ceļš Jelgavā» (sākums no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
11. jūnijā pulksten 13 – ekskursija kājām «Teātra ceļš Jelgavā» (sākums no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
17. jūnijā pulksten 11 – veloekskursija pa Jelgavas apkārtni (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
17. jūnijā pulksten 12 – radošā nodarbība «Līgo Līgas, Līgo Jāņi!» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (Jelgavas tehnikuma zālē,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
21. jūnijā pulksten 16 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(pie kultūras nama).
21. jūnijā pulksten 17.30 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju apbalvošana (pie kultūras nama).
21. jūnijā pulksten 19 – Vasaras saulgrieži. Vainagu un vītņu pīšana, saules
pavadīšana, uguns rituāli, kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas kopā ar folkloras
kopām no visiem Latvijas novadiem. Ieeja – bez maksas (pils saliņā).
23. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde, R.Blaumaņa luga
«Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
30. jūnijā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija». Piedalās šlāgergrupas un dziedošās ģimenes – «Crazy Dolls», «Mākoņstūmēji», «Liepavots»,
«Zvaigžņu lietus», «Baltie lāči», «Rumbas kvartets», «Ducele», «Lustīgais Blumīzers»,
«Laimas Muzykanti», Tihovsku un Dūdumu ģimenes, māsas Legzdiņas un brāļi
Puncuļi, Aigariņš un Rikardions, A.Bumbieris, K.Antess u.c. Pavadošais sastāvs –
instrumentālā grupa «Vintāža». Pēc koncerta – nakts balle ar labākajiem mūziķiem.
Biļešu cena – 8–15 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 18 – Liepājas Ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Kliņķīša piedzīvojums vai – kā rūķītis draugus atrada». Izrādes moto –
kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt. Režisore – A.Lieldidža. Autors – P.Trups. Biļešu
cena – 2 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Baltie lāči». Ieeja no pulksten 21.
Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
13. jūlijā pulksten 19 – Jaunā Muzikālā Teātra joku luga ar dziesmām «Žūpu
Bērtulis». Lomās – I.Kļavinskis, M.Brūveris, I.Misāne-Grasberga vai G.Krievkalne,
I.Strads, M.Eglinskis, K.Kareļins. Biļešu cena – 7–12 € (Pasta salā).
15. jūlijā pulksten 19 – Pannas Teātra izrāde, G.Kalniņas komēdija «Saimnieks
meklē saimnieci». Režisors – J.Rijnieks. Lomās – Ģ.Ķesteris, D.Gaismiņa vai D.Vītola,
Z.Daudziņa vai L.Zeļģe, M.Melne-Tomsone, A.Siliņš vai I.Strads. Izrāde divās daļās
ar starpbrīdi. Biļešu cena – 8–12 €. Vecuma ierobežojums – ieeja izrādē bērniem
no 7 gadu vecuma (Pasta salā).

Izstādes
Līdz 29. jūnijam – Katrīnas Vīnertes gleznu izstāde «Gaidot…» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku noslēguma darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija)
vēdekļu kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūnijam – BJDK «Vēja zirdziņš» 25 gadu jubilejas izstāde (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 31. augustam – foto konkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu
balsis» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

bānītis nebija no vieglajiem
– tas varēja daudz iznest un,
braucot pa sliedēm, radīja
ritmisku skaņu, kas atgādināja sirdspukstus,» Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja
jauno ekspozīciju Jelgavā
«Mazā metāla sirds» raksturo viena no tās veidotājām Liene Murugova.

Ekspozīcija stāsta par 600 milimetru platā dzelzceļa vēsturi, apskatot
līniju tapšanu un attīstību no Pirmā
pasaules kara līdz slēgšanas brīdim
20. gadsimta 70. gados, kad mazbānīti aizstāja autobusi – tie bija ātrāki
un komfortablāki. Taču pirms teju
100 gadiem Zemgales un Kurzemes
pusē Pirmā pasaules kara laikā vācu
armijas uzbūvētais sliežu ceļš, ko,
frontei atkāpjoties, atstāja armija,
bija nozīmīgs ikdienas sabiedrotais
– mazbānītis ļaudis veda no viena
ciema uz otru, dāvājot iespēju ērti
nokļūt lielākās pilsētās un ar darbu
nodrošinot lielu cilvēku skaitu.
Par šaursliežu dzelzceļa līnijām un
nozīmi tā laika cilvēku dzīvēs stāsta
trīs informatīvas planšetes – «Viesītes
lauku dzelzceļi jeb mazbānītis – lielākais darba devējs un dzelzceļnieku
draugs», «Ventspils – Stendes 281
kilometrus garais 600 milimetru
dzelzceļš – Kurzemes lauku ļaužu
palīgs» un «Meitenes – Bauskas lauku
platuma dzelzceļa līnija – no militāra
objekta līdz cukurbiešu transportēšanai un tūrisma braucieniem». Katrai
līnijai bija sava nozīme. «Piemēram,
dzelzceļa līniju no Dundagas atklāja
1934. gadā, un cilvēki to uzņēma ar
tik lielu sajūsmu, ka vilcienā pat tika

Foto: Austris Auziņš
svinētas kāzas – ar ēšanu, dzeršanu
un muzicēšanu,» stāsta Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzeja direktore Ieva Pētersone, papildinādama,
ka apvidū, kur parādījās bānītis,
iepriekš cilvēki pārvietojās vien ar
zirgu. Savukārt Viesītē mazbānītis
bija nozīmīgākais darba devējs, un,
līdz ar tā darbības pārtraukšanu,
daudzi zaudēja darbu. «Mēs sazinājāmies ar Viesītes muzeju «Sēlija»,
kur mazbānītim ir veltīta ekspozīcija.
Kā izrādās, tur bijušie dzelzceļnieki
aktīvi iesaistās muzeja aktivitātēs.
Sarīkojām pat atmiņu pēcpusdienu,
kurā savos atmiņu stāstos dalījās
kādreizējie dzelzceļa darbinieki un
tie cilvēki, kuru ģimenes agrāk bija
saistītas ar dzelzceļu,» papildina L.
Murugova, kas ekspozīciju veidojusi
kopā ar kolēģi Ilzi Freibergu. Līdzīga saruna notika arī Pilsrundāles
bibliotēkā. «Cilvēku nostāsti liecina
– bānītis bijis tik lēns, ka, braucot
līkumā, pasažieri varējuši pat izkāpt
no vagona, salasīt puķes un turpināt
ceļu banītī,» tā L.Murugova. Vidējais mazbānīša ātrums veidojis vien
15 kilometrus stundā – tikai retos
gadījumos tas sasniedza maksimālo
ātrumu – 20 kilometrus stundā. Tāpat
ekspozīcijā var aplūkot ar mazbānīti
saistītos priekšmetus, piemēram,
plombēšanas knaibles un plombas,
ogļu lāpstu, tvaika lokomotīves vadītāja apliecību, vilciena biļeti un citus
dzelzceļam raksturīgos priekšmetus,
kā arī noklausīties cilvēku atmiņu
stāstus, kas apkopoti aptuveni divdesmit minūšu garā video materiālā.
Ekspozīcijas centrālais objekts ir
mazbānīša vagona fragments, kas
veidots īpaši Jelgavai un izstādes
apmeklētājiem sniedz iespēju sajust
tā laika bānīša auru. «Veidojot šo ekspozīciju, pētīju fotogrāfijas, klausījos
atmiņu stāstos, lasīju – ziņu par bānīti ir ļoti daudz, un mans uzdevums
bija piesaistīt skatītājus, izvilkt no
pieejamās informācijas visu eliksīru,»
stāsta ekspozīcijas dizaina autors

Māris Grīnbergs, kurš pie izstādes
objektu tapšanas strādāja aptuveni
trīs mēnešus. Telpu, kurā izvietota
ekspozīcija, mazo platību mākslinieks vērtē divējādi. «Šo ekspozīciju
var vērtēt vairākās gradācijas, piemēram, informatīvo planšetu un
vitrīnas izvietošanai mazā telpa nav
gana pateicīga, taču tā paspilgtina
sajūtas – arī pats bānīša vagons bijis
šaurs. Vagona fragmentu veidoju
tā, lai cilvēks tajā varētu iesēsties
un izjust tā apmērus, jo vagona
platums bijis vien aptuveni metru
septiņdesmit – tā šķērsgriezums
bija par ceturtdaļu šaurāks nekā
šodien,» turpina M.Grīnbergs. Viņš
stāsta, ka ar šādu bānīti vēl šodien
ir iespējams izbraukt Ventspilī – arī
tas pārvietojas pa 600 milimetru jeb
lauku platuma dzelzceļu. Tieši tur
arī mākslinieks uzņēma fotogrāfijas,
lai iezīmētu vidi, kādā atradās lauku
dzelzceļa līnija, kā arī attēlotu pašu
mazbānīti – fotoattēlu lielformāta
izdrukas rotā ekspozīcijas telpas
sienas. Savukārt atmosfēru, kas
valdīja vagonos, ieskicē tā laika pasažieru personīgās lietas, piemēram,
čemodāni, akordeons, piena kanna.
Vagonu parasti izgaismoja sveču laternas vai petrolejas lampas, un katrā
vagonā bija krāsniņa, ko kurināja
konduktors. Vienā vagonā vidēji varēja sasēsties 20 pasažieru, un, tā kā
bānītis pārvietojies lēna vēja ātrumā,
brauciens mēdza cilvēkus satuvināt.
Dzelzceļa vēstures muzejā norāda,
ka ekspozīcija «Mazā metāla sirds»
ir veidota ar mērķi, lai tie cilvēki,
kas piedzīvojuši bānīša laikus, to
atcerētos, bet tie, kas bānīti nekad
nav redzējuši, varētu to iepazīt. Šī
būs muzeja pastāvīgā ekspozīcija, ko
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja
Jelgavas filiālē, Stacijas ielā 3, būs
iespējams aplūkot no trešdienas līdz
sestdienai muzeja darba laikā. Trešdien, piektdien un sestdien muzejs
ir atvērts no pulksten 10 līdz 17, bet
ceturtdien – no pulksten 11 līdz 19.

Piektdien brīvdabā demonstrēs
1964. gadā uzņemto kinofilmu «Hamlets»
 Jana Bahmane

dzīvē iezīmējas ar aktrises, vienīgās
Jelgavas Goda pilsones Elzas RadziPiektdien, 9. jūnijā, pulkņas 100 gadu jubileju. Viens no viņas
sten 21 pie «Kanclera
simtgadei veltītajiem pasākumiem
nama», Katoļu ielā 7, notiks
būs 1964. gadā uzņemtās kinofilmas
režisora Grigorija Kozince«Hamlets» seanss – kinolente tapusi
va filmas «Hamlets» seanss,
pēc angļu dzejnieka un dramaturga
kurā vienu no galvenajām
Viljama Šekspīra lugas motīviem. «Šo
lomām – Dānijas karalieni
filmu izvēlējāmies tādēļ, ka tieši tā
un Hamleta māti Ģertrūdi
Elzai Radziņai dāvājusi pasaules sla– spēlē Jelgavas Goda pilvu – tā tika nominēta «Zelta Globusa»
sone Elza Radziņa.
balvai kā 1966. gada labākā ārzemju
filma,» stāsta Jelgavas Latviešu biedŠis gads mūsu pilsētas kultūras rības pārstāvis Artūrs Jankovskis.

Aptuveni divarpus stundu garā
filma būs skatāma krievu valodā ar
subtitriem latviešu valodā. Kinoseansu bez maksas aicināts apmeklēt
ikviens interesents, un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
«Sēdvietas tiks nodrošinātas, taču
kinoseansa apmeklētāji ērtībai droši
var līdzi ņemt arī savus pledus,» papildina A.Jankovskis.
Seansa norisi ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības atbalstu organizē Jelgavas Latviešu biedrība sadarbībā ar
iestādi «Kultūra».

