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Lai gan Kurzemes
un Zemgales hercogiste sludināja neitralitātes
politiku, apkārtējās lielvalstis to
nesadzirdēja. Visos konfliktos,
kuros bija iesaistīta Polija, Zviedrija
vai Krievija, Jelgava vienmēr bija
«pa ceļam» vieniem vai otriem.
17. gadsimta vidū atsākās
Polijas–Zviedrijas–Krievijas karš.
Šī kara beigu posms norisinājās
hercogistes teritorijā un skāra
arī Jelgavu. Hercogam Jēkabam
tika pieprasīts atļaut zviedru karaspēkam no Rīgas puses šķērsot
Zemgali, bet vēlāk zviedri savu
nodomu mainīja – pieprasīja no
Attēls: Zviedru Vidzemes
hercoga atpirkšanās maksu un
ģenerālgubernators
Bauskas cietoksni. Lai gan 28. sepRoberts Daglass
tembrī tika parakstīta vienošanās
par 20 000 dālderu samaksu un lielām pārtikas piegādēm, 9. oktobrī
zviedru Vidzemes ģenerālgubernatora Roberta Daglasa komandētais
karaspēks ieņēma Jelgavas pili, sagūstīja hercogu Jēkabu un ar visu
ģimeni aizveda gūstā uz Ivangorodu. Zviedri uz veselu gadu okupēja
hercogistes Zemgales daļu, kā arī daļu no Kurzemes. Zviedru Jelgavas
pils garnizons kapitulēja 1660. gada janvārī.
Šī kara rezultātā tika zaudētas abas hercogistes aizjūras kolonijas
– Tobago un Gambija.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Saistībā ar Līgo svētkiem –
izmaiņas autobusu sarakstā
 Sintija Čepanone

Ielīgosim
Jāņus!
 Ritma Gaidamoviča

taču jelgavnieki tiks iepriecināti ar
izrādi «Skroderdienas Silmačos».
Pēc dažām dienām sviPašvaldības iestādes «Kultūra»
nēsim Līgo. Jau sestkultūras darba speciāliste Santa
dien, 20. jūnijā, jelgavSīle stāsta, ka lielā saulgriežu ielīnieki aicināti kopīgi ielīgošana Jelgavā sestdien, 20. jūnijā,
got vasaras saulgriežus
sāksies pulksten 17 ar jauno jelgavPasta salā un Pils saliņā.
nieku sveikšanu pasākumā «Mūs
Šajā dienā Pasta salā
gaida, mēs nākam» Pasta salā. Īsi
tiks sveikti mazie jelpirms Līgo īpašo piemiņas dāvanu
gavnieki, kuri dzimuši
– karotīti ar pilsētas simboliku un
no Lieldienām līdz jūnija
grāmatu «Mūsu bērns» – saņems
sākumam, kā arī jaunāmazuļi, kuri jelgavnieku saimei piekie Jāņi. Tāpat pilsētas
vienojušies no Lieldienām līdz jūnija
vadība pirms svētkiem
sākumam. Uz pasākumu uzaicināti
teiks paldies sakoptāko
130 mazie jelgavnieki, tostarp viens
ēku saimniekiem. Pulkdvīņu pāris. Jāpiebilst, ka šajā reizē
sten 18.30 jelgavnieki
jau tradicionāli tiks sumināti arī
aicināti uz izrādi «Skropilsētas jaunākie Jāņi – divi puikas,
derdienas Silmačos»
kuri dzimuši no pagājušajiem līdz
Pasta salā, savukārt no
šiem svētkiem un kuriem vecāki
pulksten 20 visi gaidīti
devuši vārdu Jānis. Jāpiebilst, ka
Pils saliņā, lai, izbaudot
abiem puišiem Jānis ir otrais vārds.
svētku rituālus, kopā ar
Bet pulksten 18 Pasta salā paldies
folkloras kopām svinētu
tiks teikts konkursa «Sakoptākais
vasaras saulgriežus.
pilsētvides objekts» uzvarētājiem.
Pulksten 18.30 Pasta salas esŠogad nebūs tradicionālā Zāļu trādē varēs noskatīties Ozolnieku
tirgus Hercoga Jēkaba laukumā, novada amatierteātra viesizrādi

Rūdolfa Blaumaņa «Skroderdienas
Silmačos» jeb, kā pats R.Blaumanis
reiz teicis, sadzīves skatus ar dziedāšanu sešās bildēs, kas jau kļuvuši par neatņemamu Līgo svētku
sastāvdaļu. Ieeja uz izrādi – bez
maksas.
Bet vakarā no pulksten 20 jelgavnieki gaidīti Jelgavas pils saliņā,
lai kopīgi svinētu vasaras saulgriežus, ievērojot senču tradīcijas un
rituālus. Kopā ar jelgavniekiem
darbosies folkloras kopa «Dimzēns»
un viņu draugi – folkloras kopas
«Dailinge» (Lietuva), «Trejupe»,
«Dreņģeri», «Vecsaule». Jāpiebilst,
ka šis nebūs koncerts – visi svētku
dalībnieki aicināti kopā dziedāt,
apdziedāt, dejot un iet rotaļās.
Rosība Jelgavas pils saliņā sāksies
no pulksten 19, kad tiks pīti vainagi
un vītnes, rotāta svinību vieta, būs
sarunas par jāņuzālēm. Lielajā
svētku gaidīšanā aicināti piedalīties
arī jelgavnieki, kuri vēlas uzpīt sev
vainagu, līdzi ņemot ziedus. Organizatori sola, ka arī viņi sarūpēs
jāņuzāles. Kad sala būs uzposta,
no pulksten 20 notiks viesu sagaidī-

šana. «Tikai vienu reizi gadā saule
uzkāpj augstākajā debesu kalnā.
Mums ir jāmāk godināt saules ritmu, lai iegūtu enerģiju dzīvošanai,
un to mēs šajā vakarā arī centīsimies darīt, smeļoties spēku senču
tradīcijās,» tā pasākuma režisore
Lolita Truksne. No pulksten 21
sāksies rituālu daļa, kurā godā tiks
celtas dažādas senču tradīcijas. Būs
bungu saspēle, lai Jāņa māte un
Jāņa tēvs saaicinātu kopā viesus un
visi dotos goda solī – sadancotos un
iepazītos. Pēc tam viesi aplīgos kādu
no pils parka ozoliem, kas dod svētību, kopā pavadīs sauli un iedegs
ugunskurus. Šajā vakarā saliņas
kanālā tiks palaisti arī uguns plosti,
jo vasaras saulgriežu naktī īpašs
spēks piemīt arī ūdenim. «Ar šo
rituālu mēs dodam spēku ūdenim,»
tā L.Truksne, piebilstot, ka tiks iedegts arī Jāņu pūdelis un danči un
rotaļas būs līdz aptuveni pulksten 1.
Katrs vasaras saulgriežu svinētājs
gan aicināts padomāt, lai viņam ir
silti, un paņemt līdzi kādu krēslu vai
pledu. Tāpat var ņemt līdzi cienastu.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

22. un 23. jūnijā pilsētas
autobusi kursēs pēc svētdienas kustības saraksta,
bet 24. jūnijā – pēc svētdienas kustības saraksta
ar izmaiņām, tas ir, atsevišķos maršrutos agrākie
reisi nekursēs, informē
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP).
24. jūnijā, 1. maršrutā nekursēs
reisi pulksten 7.01 no Centra uz
Mežvidiem, 8.41 no Centra uz Tušķiem, 7.53 no Centra uz Ozolnieku
vidusskolu, 7.38 un 8.55 no Tušķiem uz Centru, 7.29 no Mežvidiem
uz Centru, kā arī pulksten 8.20 no
Ozolnieku vidusskolas uz Centru.
2. maršrutā nekursēs reisi pulksten 7.29 no Centra uz Svētes skolu,
pulksten 9.10 no Centra uz Svēti, 8
no Svētes skolas uz Teteli un pulksten 9.50 no Svētes uz Centru.
4. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.20, 7.10 un 8 no Meiju ceļa,
kā arī pulksten 6.45, 7.35 un 8.25 no
Psihoneiroloģiskās slimnīcas.
5. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.39 un 8.06 no Bankas uz
Bērzu kapiem, 7.08, 8.30 no Bērzu
kapiem uz Blukām, kā arī 7.45 no
Blukām uz Bērzu kapiem un 9.10
no Blukām līdz Bankai.
7. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.55 no Meiju ceļa un 7.35 no
Kārniņiem.
8. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.23, 7.24 un 7.58 no Centra uz

Bemberiem, 6.42, 7.16 no Autoostas
uz Romas krogu, pulksten 7 un 7.55
no Bemberiem, 8.28 no Mežvidiem,
7.10 un 7.44 no Romas kroga.
9. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.04, 7.12, 8.13 un 9.18 no
Centra uz Āni, 6.48, 7.55 un 8.56
no Centra uz Kastaņu ielu. Tāpat
nekursēs autobuss pulksten 6.59 no
Baložu kapiem, 7.04, 8.05 un 9.10
no Kastaņu ielas un pulksten 6.27,
7.33, 8.34 un 9,45 no Ānes.
11. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.50 no Meiju ceļa, 7.19 no
Centra uz Agroķīmiju un 7.44 no
Agroķīmijas.
14. maršrutā nekursēs reisi pulksten 7.45 no Meiju ceļa, 7.53 no Autoostas un 8.15 no Baložu kapiem.
15. maršrutā nekursēs reisi pulksten 7.25 no Satiksmes ielas, 7.40 no
Cukurfabrikas uz Akvu, kā arī 7.44
no Akvas, pulksten 7.49 no Cukurfabrikas stacijas uz 6. vidusskolu un
8.02 no 6. vidusskolas.
18. maršrutā nekursēs reisi pulksten 8.20 no Meiju ceļa un 8.55 no
Ozolnieku vidusskolas.
22. maršrutā nekursēs reisi pulksten 5.52 no Meiju ceļa, 6.20 un
7.10 no Dzelzceļa stacijas, kā arī
reisi pulksten 6, 6.39 un 7.24 no
Asteru ielas.
Izmaiņas 22., 23. un 24. jūnijā
noteiktas arī reģionālajiem starppilsētu nozīmes maršrutu reisiem,
kurus apkalpo JAP, un ar tām var
iepazīties mājas lapā www.jap.lv.
27. jūnijā, kas ir pārceltā darba
diena, autobusi kursēs pēc darba
dienu kustības saraksta.

Slimības pabalsta saņemšanai darba
devēja apstiprinājums vairs nebūs vajadzīgs
 Sintija Čepanone

Ik dienu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) Jelgavas reģionālajā nodaļā tiek iesniegtas
ap 100 darbnespējas lapu B. Līdz šim uz tās bija
nepieciešams darba devēja apstiprinājums, ka darba nespējas periodā cilvēks savā darbavietā nav
strādājis, taču no 1. jūlija šāda prasība vairs nebūs
spēkā. «Šīs izmaiņas neapšaubāmi ir cilvēku labā,»
vērtē nodaļas vadītāja Dace Olte.

Pirmās desmit dienas slimības
naudu izmaksā darba devējs,
pamatojoties uz izsniegto darba
nespējas lapu A, savukārt no
darbnespējas 11. dienas cilvēkam tiek izsniegta darbnespējas
lapa B un slimības pabalstu
izmaksā valsts.
Saskaņā ar līdzšinējo kārtību, B lapu kopā ar iesniegumu

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

pabalsta piešķiršanai iesniedzot
VSAA, obligāts nosacījums ir
darba devēja apliecinājums
uz slimības lapas, ka persona
tiešām šajā periodā nav strādājusi. Turklāt, ja cilvēks darba
attiecībās ir ar vairākiem darba
devējiem, tad šāds apstiprinājums nepieciešams no viņiem
visiem. Turpinājums 3.lpp.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ko Jelgavā apgūs studenti
no Indijas un Uzbekistānas?
 Jānis Kovaļevskis

LLU rektore Irina Pilvere
amatā ir aizvadījusi savu
pirmo studiju gadu,
kura laikā tika lemts
gan par iespējamo universitātes nosaukuma
maiņu, gan risināti dažādi saimnieciski un
studiju procesa jautājumi. Tomēr kā vienu no
būtiskākajiem sasniegumiem rektore min to,
ka teju uz pusi izdevies
samazināt studentu
atbirumu. «Mēs nevaram atļauties vēlamo
uzdot par esošo, tādēļ
ļoti rūpīgi vērtēsim to,
kuras studiju programmas ir aktuālas un būs
pieprasītas nākotnē.
Šobrīd liels izaicinājums
ir noturēt līdzšinējo
studentu skaitu, jo vēl
vismaz trīs gadus vidusskolu absolventu skaits
samazināsies. Redzam,
ka noturīga studentu
interese ir par mūsu tradicionālajām nozarēm
– mežsaimniecību, veterinārmedicīnu, lauksaimniecību, pārtikas
tehnoloģijām un ainavu
arhitektūru, savukārt
ārvalstu studenti vislielāko interesi izrāda par
ainavu arhitektūru un
informācijas tehnoloģiju studiju virzieniem,»
tā I.Pilvere.

«Prezentējot universitāti ārvalstīs, arvien biežāk saskaramies ar situāciju, ka potenciālie sadarbības partneri mūs pārprot un, burtiski tulkojot LLU nosaukumu, pieņem, ka piedāvājam tikai
ar lauksaimniecību saistītas studiju programmas, tādēļ aktualizējām jautājumu par iespēju
Foto: Ivars Veiliņš
mainīt universitātes nosaukumu,» atzīst LLU rektore Irina Pilvere.
gadā. Savukārt saimniecības jomā
esam veikuši pārkārtojumus, kuri
ļāvuši ietaupīt. Piemēram, dienesta viesnīcas un zirgkopības mācību centrs «Mušķi» šogad sāka
strādāt pašfinansējuma apstākļos,
kas ļaus citiem mērķiem novirzīt
apmēram 500 tūkstošus eiro.

Sarunā ar rektori – par uniVai tas nozīmē, ka perspekversitātes prioritātēm un to, kā tīvā dienesta viesnīcas stuplānots piesaistīt studentus no dentiem kļūs dārgākas?
Indijas un Vidusāzijas valstīm.
Nē, uzsvaru liekam uz dienesta viesnīcu apsaimniekošanas
Kuros jautājumos pirmā efektivitātes paaugstināšanu.
mācību gada laikā rektores Šobrīd esam centralizējuši dienesamatā ir izdevies pavirzīties ta viesnīcu pārraudzību. Daudz
uz priekšu?
Paralēli esam
strādājuši visos
būtiskākajos
virzienos – ar
studiju procesa, zinātnes un
saimnieciskajiem jautājumiem. Esam
uzsākuši visu
akreditēto 66
studiju pro
grammu vērtēšanu, lai saprastu, kuras no
tām ir jāvirza
atkārtotai akreditācijai 2019.
gadā, kurām
nepieciešami
uzlabojumi un
kuras varētu
nebūt pievilcīgas skolu absolven- intensīvāk strādājam, lai arī
tiem. Lielā mērā tā ir taustīšanās, vasaras periodā tās nestāvētu
jo neviens nevar pateikt, kuras tukšas. Viesnīcu piepildījums,
programmas būs aktuālas ilgter- ja rēķinām visa gada garumā, ir
miņā, bet kuras – tikai dažu gadu tuvu 90 procentiem, bet mācību
perspektīvā. Piemēram, meliorā- gada laikā tas ir pat augstāks.
cija kādu brīdi bija atstāta novār- Maksu esam palielinājuši tikai
tā, bet šobrīd pieprasījums atkal tajās viesnīcās, kur veikti būtiski
palielinās. Tā tas ir ar vairākiem kapitālieguldījumi un apstākļi ir
studiju virzieniem, un mums jā- krietni komfortablāki. Arī šogad
būt gataviem nākt ar savu piedā- turpināsim ieguldīt savās viesnīvājumu, tādēļ nevēlamies pieņemt cās. Lielāki remontdarbi plānoti
sasteigtus lēmumus. Reformas 1. un 9. dienesta viesnīcā.
tiek veiktas arī zinātnes jomā, un
no līdzšinējām 10 ar universitātē
Pēdējos gados LLU ir veikpārstāvētajiem studiju virzieniem tas būtiskas investīcijas, māsaistītajām zinātniskajām institū- cību vajadzībām sakārtota
cijām paliks trīs. Plānots, ka šis Valdekas pils, top jauns māprocess varētu noslēgties 2016. cību korpuss pārtikas teh-

LLU dati

nologiem, uzlabota materiāltehniskā bāze, laboratorijas...
Vai un kādu rezultātu varam
gaidīt no šīm pārmaiņām?
Kopējās investīcijas no dažādām ES programmām iepriekšējā
plānošanas periodā sasniedza
23 miljonus eiro. Par šo naudu
esam ieguvuši modernas laboratoriju un studiju telpas veterinārārstiem, ainavu arhitektiem,
pārtikas tehnologiem, lauksaimniekiem un inženieriem. Darbi
noslēgsies šogad, un tā ir mūsu šī
gada saimnieciskā dienesta prioritāte. Par šo ieguldījumu atdevi
jeb rezultātiem varēs spriest tikai
pēc vairākiem
gadiem, bet tas,
ko vēlamies sa
sniegt, ir veidot
saikni starp uzņēmējiem un
universitāti gan
inovāciju izstrādē, gan sadarbībā studiju jomā.
Kā ar inovācijām veicies
līdz šim?
Mums ir labi
sadarbības piemēri pārtikas
tehnoloģiju
jomā, lauksaimniecībā un dažādu biotehnoloģiju ieviešanā.
Mūsu speciālisti
ir strādājuši pie tādu produktu
izstrādes kā graudaugu pārslas «Milzu», pie fasēto dārzeņu
un garšaugu produktu līnijas
«Nissi» un citiem produktiem.
Mācību saimniecības «Vecauce»
un «Pēterlauki» samērā bieži
saņem augu aizsardzības līdzekļu
ražotāju pasūtījumus dažādiem
izmēģinājumiem jaunu produktu
testēšanā. Jauns virziens Latvijā
varētu būt akvakultūra jeb zivju
audzēšana un pārstrāde. Šajā
jomā esam sagatavojuši programmu universitātes Mūžizglītības
centrā un vērtējam, vai būtu
nepieciešama arī šāda studiju
programma. Tuvākā vieta, kur to
var apgūt, ir Baltkrievija.

Jau kandidējot uz rektora
amatu, minējāt, ka viens
no universitātes attīstību
bremzējošajiem faktoriem ir
plašā infrastruktūras bāze.
Vai šajā ziņā ir pieņemti kādi
lēmumi?
Tā joprojām ir problēma, jo
pēc jauno objektu izbūves LLU
pārziņā esošās telpas, rēķinot
uz vienu studentu un darbinieku, sasniegs 16 kvadrātmetrus.
Salīdzinot ar 2009. gadu, pieaugums ir dubultā, un tās visas ir
jāapsaimnieko. Daļu telpu esam
izīrējuši, bet dažiem objektiem
vēl jāmeklē pielietojums. Visproblemātiskākais objekts šajā
ziņā ir Lielauces muiža, kuru
labprāt nodotu gādīgās rokās.
Līdz gada beigām turpināsim
darbu pie LLU stratēģijas, kurā
viena no sadaļām attieksies arī
uz universitātes infrastruktūras
izmantošanu.
Gada sākumā bijāt aktualizējuši jautājumu par universitātes nosaukuma maiņu, un
Konvents pieņēma lēmumu
nemainīt augstskolas nosaukumu. Vai no šīs ieceres esat
atteikušies pavisam?
Šobrīd jautājums par universitātes nosaukuma maiņu nav aktuāls, bet situācija nav vienkārša
un konkurence starp augstskolām
Latvijā un Eiropā tikai pieaug.
Lauksaimniecība tās klasiskajā
izpratnē šobrīd veido aptuveni
divus procentus no mūsu IKP. Ja
pieskaita mežsaimniecību, kokapstrādi un pārtikas pārstrādi, tad
tie ir apmēram astoņi procenti.
Līdz ar tehnoloģisko attīstību
strādājošo skaits nozarē turpina
būtiski samazināties, tādējādi
nepieciešamo speciālistu skaits
noteikti nepieaugs. Jautājums par
universitātes nosaukuma maiņu
tika aktualizēts ne jau tādēļ, lai
atteiktos no ilgus gadus veidotajām tradīcijām, bet gan tādēļ, lai
uzsvērtu, ka mūsu piedāvājums
ir daudz plašāks. Mēs nevaram
pasaulē konkurēt ar tradicionālo
lauksaimniecības studiju virzienu
– ir nepieciešami citi interesantāki
akcenti.

Esat definējuši, ka studentu
piesaistes ziņā mēģināsiet
strādāt ar Vidusāzijas un
Āzijas valstīm. Kad varētu
būt pirmie rezultāti?
Esam cītīgi strādājuši gan pie
programmu izveides, gan potenciālo mērķa valstu apzināšanas.
Šobrīd ārvalstu studentiem varam
piedāvāt piecas pamatstudiju, 12
maģistra studiju un visas doktora
studiju programmas angļu valodā. Apzināmies, ka konkurēt ar
lielajām Eiropas universitātēm
šobrīd objektīvu apstākļu dēļ
nevaram, tādēļ kā mērķa valstis
uzlūkojām arī Vidusāzijas reģiona
valstis un Indiju. Kopā ar citām
lielākajām Latvijas universitātēm
mūsu Starptautiskās sadarbības
centra speciālisti ir piedalījušies
starptautiskajā izglītības izstādē
Uzbekistānā, kā arī viesojušies
10 pilsētās Indijā. Ir noslēgti
līgumi ar šo valstu pārstāvjiem,
kuri uzturēs kontaktus un piedāvās mūsu studiju programmas
potenciālajiem studentiem. Šīs
izmaksas tika segtas, piesaistot
ES finansējumu LIAA administrētajā programmā «Ārējo tirgu
apgūšana – ārējais mārketings».
Tāpat aktīvi strādājam ar Eiropas
starptautiskās sadarbības pro
grammām. Veiksmīgs sadarbības
piemērs ir Ainavu arhitektūras
vasaras skola, kurā šogad ir
pieteikušies dalībnieki no 15
dažādām valstīm, tostarp Meksikas un Ķīnas. Neviens nevar
garantēt, ka vietējo studentu
iztrūkumu spēsim kompensēt
ar ārvalstniekiem, bet šobrīd
mums vismaz ir sagatavots studiju programmu piedāvājums.
Lielākā interese varētu būt par
inženierzinātņu, informācijas
tehnoloģiju, veterinārmedicīnas
un pārtikas tehnoloģiju studiju
programmām.
Kāds ir optimālais studentu
skaits, kas būtu nepieciešams
LLU?
Ņemot vērā reālo situāciju, būsim gandarīti, ja studējošo skaitu
izdosies saglabāt robežās starp
četriem un pieciem tūkstošiem.
No 4152 studējošajiem šā gada
pavasarī mums ir 2700 valsts
finansēto studentu. Ņemot vērā
šā brīža definēto politiku augstākās izglītības jomā, budžeta
vietu noteikti vairāk nebūs. Vienīgā iespēja palielināt studējošo
skaitu ir piesaistīt studējošos,
kuri gatavi maksāt par savām
studijām. Tādēļ jādomā par to,
kā celt mūsu studiju programmu
un universitātes prestižu, lai mēs
kļūtu atraktīvāki un interesantāki. Ar to vien, ka daudzās jomās
esam vienīgie, kuri piedāvā šāda
veida studiju programmas Latvijā, nepietiek.
Vai ir novērojama tendence, ka studijas atsāk tie, kuri
tās iepriekš dažādu iemeslu
dēļ pārtraukuši?
Šāda tendence ir, jo, uzlabojoties kopējai ekonomiskajai situācijai, cilvēki vēlas pabeigt iesāktās
studijas. Tomēr šo studentu
skaits nav tik liels, lai kompensētu tos, kuri pārtrauc studijas.
Šajā mācību gadā studijas pārtrauca 281 students, pērn tie bija
vairāk nekā 500. Arī šajā rādītājā
ir uzlabojumi, tomēr meklēsim
atbildes uz jautājumiem, kādēļ
vienā fakultātē studijas pārtrauc
11 procenti, bet citā – tikai četri
procenti studējošo.

Pilsētnieks vērtē

Kā šogad līgosiet?
Daiva, grāmatvede:
– Noteikti zinu,
ka aiziesim uz
ielīgošanas
pasākumu Pils
saliņā. Šo pasākumu esam apmeklējuši arī iepriekš
– ļoti jauka tradīcija. Tiesa, gribētos
vēl turpinājumu, lai arī Līgo vakarā
– 23. jūnijā – pilsētā būtu kāds pasākums un cilvēkiem nav jāsēž mājās
klusā pilsētā. Mēs parasti izbraucam
uz laukiem Bauskas pusē. Ejam
lasīt jāņuzāles, lai izrotātu māju,
klājam svētku galdu, obligāti ir arī
Jāņu siers.
Daiga, pārtikas produktu
ražošanas operatore:
– Šogad gribam svinēt
mazliet citādāk
nekā ierasts – draugu kompānija
lai ir tā pati, bet vietu zaļumos gan
gribētu pamainīt. Noteikti paši
lasīsim jāņuzāles, pīsim vainagus,
kursim ugunskuru, cepsim pīrāgus,
plātsmaizi. Agrāk pati esmu sējusi
arī Jāņu sieru, taču man šķiet, ka tas
aizņem pārāk daudz laika, vieglāk ir
nopirkt gatavu.
Ēriks, loģistikas
asistents:
– Mēs Jelgavā
esam ienācēji
– te dzīvojam
tikai nedaudz
vairāk kā gadu,
tāpēc savas Jāņu svinēšanas tradīcijas vēl nav izstrādātas. Nesen redzēju
plakātiņu, ka tepat kaimiņos, Ozolniekos, 23. jūnijā ir Līgo pasākums
– varbūt aizbrauksim uz turieni. Galvenais jau ir kopā būšanas prieks.
Diāna, audzina
bērniņu:
– Iespējams, ka
brauksim pie
radiniekiem uz
Kārniņiem. Viņiem ir privātmāja, kluss un mierīgs. Jāteic gan,
ka mūsu ģimenē nav stipras Līgo
svinēšanas tradīcijas, tas vairāk ir
iemesls draugiem, radiem savākties
kopā. Uzklājam svētku galdu, uzcepam gaļu, uzkožam ķimeņu sieru,
protams, ir arī alus. Tiesa, šie būs
pirmie Jāņi mūsu dēlam Maksimam,
tālab nezinām, cik izturīgi līgotāji
mēs būsim.
Jānis, celtnieks:
– Līgo svētkus
gaidām ar dalītām jūtām, jo
dēlam Kārlim
23. jūnijā ir
dzimšanas diena, bet man 24. jūnijā
– gan dzimšanas diena, gan vārda
diena. Tad nu ir tā, ka visi aizņemti
ar Jāņu svinēšanu un par mūsu
dzimšanas dienām reti kurš atceras.
Taču sieva vienmēr parūpējas, lai
bērniem būtu uzpīti vainagi, tāpat
mājās savedam meijas, saliekam
vāzē ziedus, kādi nu pļavā bijuši.
Tāpat jau arī ķimeņu siers tiek likts
uz galda.
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Slimības pabalsta saņemšanai
darba devēja apstiprinājums
vairs nebūs vajadzīgs
No 1.lpp.

Taču līdz ar izmaiņām likumos
no 2015. gada 1. jūlija darbnespējas
lapā vairs nebūs jāiekļauj darba
devēja apstiprinājums par personas neierašanos darbā, par kuru
izsniegta darbnespējas lapa.
«Saņemtais B lapu apjoms ir ļoti
liels – dienā Jelgavas reģionālajā nodaļā tiek iesniegtas vidēji 100 darba
nespējas B lapas, un ikdienas darbā
esam novērojuši, ka nepieciešamība
saņemt darba devēja apstiprinājumu klientiem rada ne vienu vien
problēmsituāciju un atsevišķos
gadījumos darba ņēmējam ir pat
apgrūtinoša. Piemēram, tad, ja ir
vairāki darba devēji, kas nozīmē,
ka apstiprinājums nepieciešams
no viņiem visiem; ja darba vieta vai
uzņēmuma grāmatvedība ir citā
pilsētā. Tāpat ne visi darba devēji
prot korekti aizpildīt slimības lapu,
līdz ar to dažkārt cilvēkam, lai
iesniegtu darbnespējas lapu, VSAA
jāvēršas atkārtoti – pēc tam, kad tajā
novērstas nepilnības,» ierastākās situācijas, kas apgrūtina darba devēja
apstiprinājuma iegūšanu un līdz

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Amatu vidusskola
noslēdz līgumu ar
«Latvijas pienu»

ar to arī aizkavē slimības pabalsta
saņemšanu, ieskicē D.Olte. Jauno
kārtību, kas stāsies spēkā 1. jūlijā,
viņa vērtē atzinīgi: «Tā kā darba
devējiem vairs nebūs pienākums
apstiprināt darbnespējas lapas,
daudzos gadījumos slimības pabalstu cilvēks varēs saņemt ātrāk,»
skaidro D.Olte.
Gan jāuzsver – ja darbnespējas
lapa B izsniegta līdz 2015. gada 30.
jūnijam un tiek iesniegta VSAA pēc
2015. gada 1. jūlija, tajā ir nepieciešams darba devēja apstiprinājums.
Saskaņā ar VSAA Statistikas
daļas datiem pagājušajā gadā VSAA
Jelgavas klientu apkalpošanas
centrā kopumā tika iesniegtas 22
tūkstoši darbnespējas lapu B (gan
sakarā ar slimību, gan maternitāti),
savukārt šī gada piecos mēnešos
– jau 11,9 tūkstoši B lapu.
Nākamgad Latvijā plānots ieviest
elektroniskās darbnespējas lapas.
Tas nozīmē, ka informācijas apmaiņa starp ārstiem un valsts iestādēm
notiks e-veselības sistēmas ietvaros Lai veicinātu Amatu vidusskolas jauno speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu,
un slimības lapas papīra formā vairs šonedēļ Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere (no kreisās), Jelgavas domes priekšsēdētājs
nebūs nepieciešamas.
Andris Rāviņš un uzņēmuma «Latvijas piens» valdes priekšsēdētāja Anita Skudra parakstīja
trīspusējo sadarbības līgumu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča
redz, ka uzņēmums skolu atbalstīs darba vidē balstītu izglītības progar produktiem. Katru mēnesi mācī- rammu, kurā šo profesiju piedāvātu
Jautāts par atzīmēm, puisis atzīst,
Šonedēļ parakstīts trīsbu gada laikā tas skolai piegādās 30 apgūt vidusskolu absolventiem,»
ka tās ir viduvējas, taču cer, ka
pusējs sadarbības līgums
kilogramus «Latvijas pienā» ražotās pieļauj E.Bišere.
tomēr tiks izvēlētajā klasē. Skolas
starp Jelgavas pašvalprodukcijas, kuru tālāk skolas pedaArī Amatu vidusskolas topošo padirektore Inese Bandeniece stāsta,
dību, Jelgavas Amatu
gogi un audzēkņi izmantos ikdienas vāru skolotāja Ligita Ziemele atzīst,
ka visvairāk potenciālo «desmito»
vidusskolu un SIA «Latdarbā. Tāpat sadarbībai būs intelek- ka ar «Latvijas piena» produktiem
iesniegumu saņemts matemātikas
vijas piens». Sadarbības
tuāls pienesums – skolas audzēkņi gan viņa, gan audzēkņi ir pazīstami.
klasē un bioloģijas un ķīmijas klasē,
līgums paredz, ka uzvarēs doties ekskursijā uz ražotni «Mēs paši esam piedalījušies piena
bet daudz neatpaliek arī vispārējais
ņēmums katru mēnesi
un izzināt siera gatavošanas pro- pārstrādes uzņēmuma atklāšanā,
novirziens.
mācību gada laikā skolai
cesu, kā arī uzņēmuma ražošanas gatavojot uzkodas no viņu ražoArī Spīdolas ģimnāzija ar jauno
piegādās 30 kilogramus
vadītāji ir gatavi dalīties zināšanās tajiem produktiem, tāpat esam
audzēkņu aktivitāti ir apmierināta.
siera, lai pedagogi ar
gan par siera ražošanas procesu, atbalstīti līdz šim un sierus izmanDirektores vietniece Ritma Tīrumaudzēkņiem rastu jaugan arī par to, kā sieru pasniegt, tojuši dažādos konkursos ārzemēs,
niece atzīst, ka klasē ar komerczinīnas receptūras, izmankā arī atklāt citas nianses. Bet jau prezentējot Latvijas produkciju.
bu novirzienu izveidojies konkurss,
tojot «Latvijas piena»
nākamvasar vairākiem skolas au- Nesen bijām Itālijā, kur lielā cieņā
bet pieprasīts ir arī sociālais un
produktus. Tāpat notiks
dzēkņiem plānots piedāvāt vasaras bija tieši «Sniega bumbas»,» stāsta
humanitārais virziens. Spīdolas
audzēkņu pieredzes apprakses vietas uzņēmumā.
L.Ziemele, piebilstot, ka tagad katģimnāziju kā savu nākamo skolu
maiņa, un ar laiku Amatu
Skolas direktore Edīte Bišere ru mēnesi saņemtie 30 kilogrami
izvēlējies Jelgavas 4. vidusskolas
vidusskolas audzēkņiem
atzinīgi novērtē šo sadarbību un siera pavērs vēl plašākas iespējas
absolvents Ivo Minkevičs. «Es griuzņēmumā tiks nodrošiuzsver, ka tā neveidojas tukšā vietā. radīt ko jaunu un eksperimentēt
bu mācīties «komerčos». Sākumā
nāta prakse.
«Mēs jau līdz šim esam veiksmīgi ar garšām.
izskatīju iespēju mācīties profesiostrādājuši kopā. Mums vajadzēja
Jelgavas pilsētas domes priekšnālajā vidusskolā par viesmīlības
«Mēs esam Jelgavā bāzēts uzņē- sieru, ko likt franču ēdienos kon- sēdētājs Andris Rāviņš atzinīgi
pakalpojuma speciālistu, bet, visu
mums, kam ir svarīgi, kas notiek kursā, un uzņēmums labprāt mums novērtē, ka pilsētā strādājošie uzlabi pārdomājot, bizness tomēr šķiet
pilsētā. Būtiska ir pēctecība, tāpēc palīdzēja. Domāju, ka sadarbība ņēmumi ir ieinteresēti sadarbībai
tuvāks. Kāpēc? Tāpēc, ka mans tētis
jāpievērš uzmanība jauno speciā- sākās jau tad – šobrīd mēs to ti- ar izglītības iestādēm un iesaistīties
veido savu biznesu. Man ir vēlme
listu skološanai. Mūsuprāt, labākais kai dokumentāli apstiprinām,» tā jauno speciālistu skološanā. «Arī
pašam nākotnē veidot uzņēmumu,»
sadarbības partneris var būt vietējā E.Bišere, spriežot, ka jau tuvākajā pilsēta ir sapratusi, ka sadarbībai ar
atzīst Ivo, piebilstot, ka par Spīdolas
skola – Jelgavas Amatu vidusskola, laikā varētu arī domāt par jaunas Jelgavā strādājošiem uzņēmumiem
komercklasi dzirdējis labas atsaukskuras audzēkņi varētu būt tie, kuri mācību programmas izveidi, lai jābūt vēl ciešākai, un šis ir viens no
mes, tāpat redzēts, ka šie jaunieši
«Latvijas piena» vārdu ar zīmolu skolotu speciālistus, kas varētu veidiem. Ir svarīgi, lai skola mācību
piedalās daudzos konkursos un
«Trikāta» nes pasaulē,» par sadar- darboties piena pārstrādes nozarē. procesā var strādāt ar produktiem,
arī uzvar.
bību saka «Latvijas piena» valdes «Domāju, ka jau 2016. gadā mēs kas pieejami tepat Latvijā, tādējādi
Uzņemšana teju visās pilsētas
priekšsēdētāja Anita Skudra.
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu veicinot produkta noietu vietējā
vidusskolās un ģimnāzijās notiek
Noslēgtais sadarbības līgums pa- varētu izveidot duālās izglītības jeb tirgū,» tā domes priekšsēdētājs.
šonedēļ, bet pārrunas būs pēc Līgo
svētkiem. Vien Jelgavas 6. vidusskolā atkārtota uzņemšana gaidāma no
17. līdz 26. augustam.
Uzņemšana sākusies arī abās pil-  Sintija Čepanone
organizē, jau paredzot, ka donoru vai 63030133. Donoru pieņemšana
sētas profesionālajās skolās – Amatu
aktivitāte vasarā būs mazāka, notiek pēc iepriekšēja pieraksta:
vidusskolā un Jelgavas tehnikumā.
Kaut arī Valsts asinsdotaču būtiskus krājumus izveidot pirmdienās un otrdienās no pulkSkolās informē, ka pirmie iesnienoru centrs paziņojis, ka
nav iespējams, jo asinis ir derīgas sten 8 līdz 11 un trešdienās no
gumi jau saņemti, bet lielākais
līdz ar intensīvu atvaļi35 dienas. «Mūsu pārliecība ir, ka pulksten 14 līdz 18.
jauno audzēkņu pieplūdums, kā
nājumu sezonas sākšadonoriem jābūt vienmērīgi aktīviem
Jāatgādina, ka cilvēkam, kas
to apliecina pieredze, gaidāms pēc
nos būtiski samazinājies
visu gadu, nevis asins ziedošanai gatavojas ziedot asinis, jājūtas veLīgo svētkiem.
donoru skaits un šobrīd
jāpievēršas kampaņveidīgi. Tur- selam, jābūt vecumā no 18 līdz 60
Jāpiebilst, ka šobrīd arī noslēgunepietiekamā krājuma
klāt jāņem vērā, ka mums jāspēj gadiem, paēdušam, labā garastāsies 7. klašu audzēkņu uzņemšana
dēļ centrs ierobežo vainodrošināt visu asins grupu krā- voklī un ne mazāk kā 50 kilogramus
Spīdolas un Valsts ģimnāzijā.
rāku asins grupu asiņu
jumi, tādēļ, pirms ziedot, donors smagam. Sievietēm atļauts nodot
izsniegšanu ārstniecības
vispirms aicināts sazināties ar Asins asinis četras reizes divpadsmit mēTurpināt
iestādēm, Jelgavas pilsagatavošanas nodaļu, lai preci- nešu laikā, vīriešiem – piecas reizes,
mācības Jelsētas slimnīcā situācija
zētu, kādu grupu asinis konkrētā taču pēc piektās reizes jāievēro trīs
gavas Valsts
ir stabila. «Protams, vabrīdī nepieciešamas visvairāk,» tā mēnešu pārtraukums.
ģimnāzijā
saras sezonā donoru
S.Dzērve. Kaut arī slimnīca asins
Atbilstoši likumam donoram
nolēmis
aktivitāte ir mazāka, taču
trūkumu šobrīd būtiski neizjūt, pienākas viena brīva darba diena,
Dāvids
mēs strādājam pēc valsts
līdz ar to operācijas šī iemesla dēļ par kuras izmantošanu jāvienojas
Pētersons.
pasūtījuma un paredzēto
netiek atceltas, S.Dzērve donorus ar darba devēju, kā arī septiņi eiro
Puisis pēc
asins apjomu spējam noaicina būt atsaucīgiem arī vasaras papildu uzturam asins nodošanas
vidusskolas
drošināt,» saka Jelgavas
sezonā, norādot, ka šobrīd nodaļai dienā.
vēlas stāties
slimnīcas Asins sagatavēlamākas būtu tieši 0 grupas rēzus
Jāpiebilst, ka Jelgavas slimnīLatvijas
vošanas nodaļas vadītāja
pozitīvās un rēzus negatīvās, kā arī cas Asins sagatavošanas nodaļa
Nacionālajā
Solvita Dzērve.
A grupas rēzus pozitīvās asinis.
atbilstoši valsts pasūtījumam gadā
aizsardzības
Taču pirms asins ziedošanas sagatavo 1100 litrus asins jeb 2200
akadēmijā.
Viņa norāda, ka slimnīcas Asins donori aicināti sazināties ar nodaļu devas: puse ir eritrocītu masa, otra
Foto: Ivars
sagatavošanas nodaļa darbu šobrīd – to var izdarīt pa tālruni 63026668 puse – plazma.
Veiliņš

Absolventi izvēlas tālāko ceļu
 Ritma Gaidamoviča

Izlaidumi 9. klasēm nosvinēti, un pilsētas vidusskolās, ģimnāzijās,
kā arī profesionālajās
skolās – Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikumā
– sākusies audzēkņu uzņemšana. Vidusskolās un
ģimnāzijās atzīst, ka liela
interese ir par eksakto
priekšmetu klasēm – matemātikas, dabaszinātņu,
bioloģijas un ķīmijas. Uzņemšana 10. klasēs noslēgsies jau šonedēļ, bet
profesionālajās skolās tā
turpināsies visu vasaru.
Lielākā daļa uzrunāto jauniešu
vidusskolu pēc 9. klases izvēlējušies
mērķtiecīgi, jo zina, ko grib darīt
pēc tās beigšanas, līdz ar to viņiem
zināmi arī mācību priekšmeti,
kurus vidusskolā nepieciešams
apgūt pastiprināti. Taču netrūkst
arī jauniešu, kuri priekšroku dod
vispārējai klasei, lai turpmāko trīs
gadu laikā vēl tikai lemtu, ko darīt
nākotnē. «Man jau no bērnības
ir patikuši dzīvnieki, tāpēc gribu
mācīties par veterinārārsti. Man
nepieciešamas labas zināšanas
eksaktajos priekšmetos – iesniedzu
dokumentus Valsts ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas klasē,» saka Elīza
Baltruma. Viņa 9. klasi pabeigusi
turpat Valsts ģimnāzijā, ar skolu
ir pazīstama un atzīst, ka viņai te
patīk. Nākotnē kļūt par stomatologu nolēmis jelgavnieks Svētes
pamatskolas absolvents Maksims
Jelinskis. «Valsts ģimnāzijā mācās
vairāki mani draugi, un esmu
dzirdējis labas atsauksmes par šo
skolu. Ņemot vērā, ka gribu kļūt
par stomatologu, stājos bioloģijas
un ķīmijas klasē,» tā Maksims.

Arī vasarā donoriem jābūt aktīviem
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Īsi
 Jelgavas tirgus administrācija informē, ka 24. un 25. jūnijā tirgus apmeklētājiem būs slēgts. Pircēji tiks gaidīti 23.
jūnijā un pēc svētkiem – no 26. jūnija.
 SIA «Zemgales EKO» ziņo, ka Līgo
un Jāņu dienā – 23. un 24. jūnijā – būs
slēgts atkritumu poligons «Brakšķi»
un arī dalīto atkritumu savākšanas
laukumi pilsētā – Salnas ielā 20, Paula
Lejiņa ielā 6 un atkritumu šķirošanas
kompleksā Ganību ielā 84.
 Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu šogad 22. jūnija darba diena tiks
pārcelta uz sestdienu, 27. jūniju. Tas
attiecas uz iestādēm, kas tiek finansētas
no valsts budžeta un kurās noteikta piecu
dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz
piektdienai. Rekomendācijas veidā tas
tiek ieteikts visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām. Arī Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijai un
iestādēm 22. jūnijs ir brīvdiena, bet 27.
jūnijs – darba diena.
 Svētku brīvdienās izmaiņas torņa,
muzeju un bibliotēku darba laikā.
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis Līgo svētkos un Jāņu dienā, 23.
un 24. jūnijā, būs slēgts. Pilsētas bibliotēkas – Zinātniskā bibliotēka, Miezītes
bibliotēka, bibliotēka «Pārlielupe» un
bērnu bibliotēka «Zinītis» – 22., 23.
un 24. jūnijā būs slēgtas, 26. jūnijā
bibliotēkās Spodrības diena, līdz ar to
arī apmeklētājiem tās būs slēgtas, bet
27. jūnijā Zinātniskā bibliotēka būs
atvērta no pulksten 10 līdz 17, pārējās
bibliotēkas – no pulksten 10 līdz 16. 23.
un 24. jūnijā slēgts būs arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un
Ādolfa Alunāna muzejs.
 Gandrīz 1600 Latvijas iedzīvotāju, kuri
vecāki par 50 gadiem, jau ir pieteikušies
«Lattelecom» sociālās atbildības iniciatīvas «Pieslēdzies, Latvija!» bezmaksas
datorkursiem. Pirmās grupas jau sākušas
datora un interneta prasmju apguvi.
Interesentiem no 50 gadu vecuma
joprojām ir iespēja reģistrēties bezmaksas datorapmācībām darba dienās
no pulksten 9 līdz 13, zvanot pa tālruni
80000822. Jāpiebilst, ka Jelgavā mācības
tiks nodrošinātas 100 dalībniekiem. Tās
notiks skolu datorklasēs.
 Maijā Jelgavā sarucis reģistrētā
bezdarba līmenis, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
apkopotie dati. Tas ir septiņi procenti
no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita,
kas ir par 0,3 procentiem mazāk nekā
aprīlī. NVA informē, ka 31. maijā Jelgavā bija reģistrēti 1824 bezdarbnieki,
bet 8. jūnijā – jau 1840 bezdarbnieki.
Procentuāli šobrīd bezdarba līmenis
saskaņā ar 8. jūnija datiem Jelgavā ir
septiņi procenti no ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita.
 Lai uzklausītu Jelgavas iedzīvotāju
viedokli par SIA «Fortum Jelgava»
iesniegto siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektu Jelgavas
pilsētai, nākampiektdien, 26. jūnijā,
pulksten 12 Jelgavas pilsētas domes
Sēžu zālē (207. kabinets) Lielajā ielā
11 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas
sanāksmi. Centralizētās siltumapgādes
uzņēmums «Fortum Jelgava» iesniedzis
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai jaunu siltumenerģijas apgādes
gala tarifu projektu 57,89 eiro par megavatstundu. Salīdzinot ar 2014. gadu,
kad vidējais siltumenerģijas tarifs Jelgavā
bija 61,16 eiro par megavatstundu,
iesniegtā tarifu projekta samazinājums
ir 5,4 procenti.

Ritma Gaidamoviča

Paziņojums par izsoles
«Zemes gabala Krasta
ielā 9, Jelgavā nomas
tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas
izvietošanai) izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina zemes gabala Krasta
ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību izsoli. Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš – līdz 30.06.2015. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu
iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.
kabinetā, kontakttālrunis 63005508.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
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tēma

Ceturtdiena, 2015. gada 18. jūnijs

Jelgavai Dziesmu svētkos
būs otrā lielākā delegācija

Viss par svētkiem:
dziedundejo.lv

 Ligita Vaita

1124 dziedātāji, dejotāji, pūtēji
un citi skolēni ar nepacietību
gaida jūliju, lai varētu piedalīties
piecgades lielākajā kultūras notikumā skolēniem – XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos, kas šogad tiks aizvadīti ar nosaukumu «Burt(u)
burvība». Jelgava svētkos tiks
pārstāvēta ar lielāko delegāciju
ārpus Rīgas, un uz svētkiem
dosies 35 kolektīvi. Jelgavnieki
aicināti ne tikai just līdzi saviem
bērniem un ģimenes locekļiem,
bet arī apmeklēt pasākumus
klātienē, doties jelgavniekus
atbalstīt gājienā, vērot televīzijas tiešraides un arī piedalīties
vairākos svētku atbalstītāju
organizētajos konkursos.
Dziesmu svētki Latvijā norisināsies no 6.
līdz 12. jūlijam, taču gatavošanās tiem jau
sen norit pilnā sparā. Šobrīd ir noslēgušās
skates un zināms, ka uz svētkiem no Jelgavas dosies 35 kolektīvi. Jelgavas svētku
koordinatore Sanita Baltiņa gan precizē,
ka svētkos kā atsevišķs kolektīvs tiek reģistrēts katra vecuma un dejotājiem arī
deju grupa, tāpēc, piemēram, deju studija
«Benefice» startēs uzreiz septiņās dažādās
grupās, tomēr skaitliski visplašāk Jelgavu
pārstāvēs «Jundas» deju kolektīvi un «Vēja
zirdziņš».
Pirmie uz koncertu kopmēģinājumiem
jūlijā dosies dejotāji, turklāt 4. jūlijā uzreiz
ceļā dosies gan mūsdienu deju dejotāji,
kuriem sāksies gatavošanās mūsdienu
deju lielkoncertam «Te mēs es@m» izstāžu
centrā «Ķīpsala», gan tautas deju kolektīvu
«Vēja zirdziņš» un «Junda» dejotāji, kuri
vispirms mēģinās horeogrāfiskās ainas deju
lielkoncertam «Līdz varavīksnei tikt».

Dejotājiem jauna pieredze

Pasaules koru olimpiādē ieguva «Grand
Prix», un «Spīgo studija» pamatā ir tas pats
koris, tikai olimpiādē meiteņu skanējumu
papildināja arī daži puiši, kuri šoreiz startēs
atsevišķi.
Kora «Spīgo» mākslinieciskā vadītāja
Līga Celma-Kursiete, no kuras esam pieraduši dzirdēt svētkos īpaši labus jaunumus,
atzīst, ka Dziesmu svētkus gaida ar nenovēršamības sajūtām. Taču par «Koru karu»
finālu, kā ierasts, izsakās piesardzīgi. «Solīt
uzvaru es nevaru. Konkurence ir ļoti sīva,
vismaz trīs meiteņu kori mūsu grupā ir ļoti
spēcīgi. Turklāt koriem ļoti «iegriež» tas, ka
šoreiz visas trīs fināla dziesmas jāizpilda
no svētku repertuāra. Mēs vairs nevaram
izvēlēties kādu interesantu jaunradi, kas
ļautu izcelt katra kora īpašo skanējumu. Ar
izlozi un ierobežoto izvēles iespēju kori tiek
nonivelēti,» vērtē «Spīgo» diriģente.
4. vidusskolai jāsatraucas par vēl kādu
«sīkumu» – visiem trim koriem fināla skate
notiek 8. jūlijā vienlaicīgi, savukārt koncertmeistare visiem trim koriem ir viena. Tāpat
kā izpildāmās dziesmas, arī uzstāšanos
secību kori lozēs tikai pēdējā brīdī – 1. jūlijā
tiks paziņota obligātā dziesma, 6. jūlijā notiks izloze, bet galīgais lēmums par izvēles
dziesmu būs jāpieņem uzreiz pēc izlozes.

Ja koristus uz Dziesmu svētkiem nereti
var paņemt pilnā sastāvā – tik, cik korī ir
dziedātāju, tad dejotāji nereti saskaras ar
problēmu, ka viņu ir vairāk, nekā nepieciešams svētku repertuāra dejās. Tad var
gadīties, ka bērnam svētki jāvēro televīzijas
ekrānā. Šogad vairākiem labākajiem deju
kolektīviem valstī bija īpaša iespēja piedalīties atsevišķā horeogrāfisko ainu skatē, kas
ļautu dejotājiem svētkos piedalīties citādāk
– deju lielkoncertā izdejojot īpašas režisoru
un virsvadītāju iecerētas intermēdijas. «Tā
man kā vadītājai bija liela izšķiršanās, jo
bija jāizlemj, vai piedalīties tikai tautas deju
programmā, kas nozīmētu uz svētkiem
aizvest mazāku dejotāju skaitu, bet tos, kuri
dejo vislabāk, vai piedalīties horeogrāfisko
ainu skatē un aizvest uz svētkiem gandrīz
visu kolektīvu. Es izšķīros šoreiz dot iespēju
svētkos piedalīties gandrīz visiem,» norāda
«Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrastiņa.
Šāda iespēja Jelgavā tika piedāvāta «Vēja
zirdziņa» un «Jundas» dejotājiem, tādē- Finālos – «Rota» un «Vēja zirdziņš»
Fināla skatē piedalīsies arī 4. vidusskolas
jādi kopumā lielkoncertā tautas deju pro
grammā un intermēdijās varēs piedalīties pūtēju orķestris «Rota», kas pusi no fināla
jau aizvadījis 4. maijā pie Brīvības piemi437 Jelgavas dejotāji.
nekļa – pūtēju orķestru defilē fināla skatē
«Rota» ieguva ceturto augstāko rezultātu,
«Koru karos» startēsim kā labākie
Dziesmu svētku «Koru kari» īpašs mirk- bet to, kā orķestrantiem veiksies koncertlis būs Jelgavas 4. vidusskolai, jo pirmoreiz programmas finālā, varēs uzzināt 7. jūlijā.
visi trīs kori – zēnu koris «Spīguņi», 5. – 9. Jāpiebilst, ka «Rotas» diriģents Agris Celms
klašu koris «Spīgo studija» un vidusskolas arī šoreiz ir svētku virsvadītājs.
Dejotājiem ir mazliet atšķirīga situācija,
meiteņu koris «Spīgo» – uz konkursa finālu
dosies ar augstāko rezultātu valstī, jo pēc jo viņiem vairs nav fināla skates, bet gan
Dziesmu svētku reģionu skatēm tieši mūsu laureātu koncerts, kurā skatītājiem labākori katrs savā grupā ir saņēmuši visvairāk kie no deju kolektīviem prezentēs savus
izteiksmīgākos deju numurus. No Jelgavas
punktu.
Koru vadītāji atzīst, ka tas ir liels lep- laureātu koncerta atlasē bija uzaicināti pienums, bet vienlaikus arī milzīga atbildība. dalīties «Vēja zirdziņa» vidusskolas grupas
«Konkurence būs ļoti sīva. Kaut arī mums dejotāji, un viņi koncertā izpildīs vienu deju
ir vislabākais rezultāts, pārējiem finālistiem no sava pēdējā koncertuzveduma «Vēja zirgi
punktu skaits atpaliek pavisam nedaudz. sauli veda» – Jāņa Purviņa horeogrāfiju
Pasaules koru olimpiādes panākumi mums «Ataust saule». «Laureātu koncertam tika
uzlikuši augstu latiņu, taču saprotam, ka uzaicināti tikai daži deju kolektīvi, kas
arī visi pārējie strādā kā dulli,» saka «Spīgo tautas deju programmas skatē uzrādīja augstudijas» mākslinieciskā vadītāja Arta Jur- stākos rezultātus, taču arī tas negarantēja
genovska. Tieši viņas vadītais bērnu koris iespēju koncertā patiešām dejot. Katram

no uzaicinātajiem bija jāiesūta vairākas
nofilmētas dejas ārpus svētku repertuāra,
un mēs iesūtījām divas no uzveduma «Vēja
zirgi sauli veda», no kurām izvēlēta viena,»
skaidro A.Skrastiņa.

Būs pašiem savs lielkoncerts

Dalība divos Skolēnu deju svētkos bija
vajadzīga, lai izcīnītu pašiem savu deju
lielkoncertu, tāpēc šogad, kad uz svētkiem
mūsdienu deju dejotāji brauks jau trešo
reizi, pirmoreiz viņiem būs pašiem savs
lielkoncerts izstāžu centrā «Ķīpsala». Liels
nopelns tam ir deju studijas «Benefice»
vadītājai Annikai Andersonei, kura ir arī
svētku virsvadītāja. «Iepriekš mums ļāva
piedalīties ar atsevišķiem nelieliem koncertiem, bet ilgstoši pat kultūras aprindās
pret mūsdienu deju dejotājiem bija noraidoša attieksme. Ar nenogurstošu darbu un
vairākiem ļoti skaistiem un kvalitatīviem
koncertiem pierādījām, ka esam daudzpusīgi, varam paši izveidot iespaidīgus un ļoti
kvalitatīvus koncertus. Patiesībā taču esam
tuvi tautas deju dejotājiem, un noteikti arī
mēs esam pelnījuši izjust Deju svētku burvību,» pārliecināta A.Andersone.
Viņa atklāj, ka gatavošanās mūsdienu
deju lielkoncertam «Te mēs es@m» ir ļoti
saspringta, taču «beneficieši» un «Intrigas»
dejotāji pie tā ir jau pieraduši. «Protams,
mēģinājumu ir daudz, turklāt nepārtraukti
dažādas nianses dejās tiek mainītas. Taču
es nedomāju, ka mani dejotāji ir vairāk
noguruši, jo mēs ar tikpat lielu atbildību
gatavojamies ikvienam koncertam. Drīzāk
domāju – viņi ir lepni, ka svētkos varēs dejot
pirmajās rindās un būt par mazajiem skolotājiem citiem kolektīviem,» tā A.Andersone,
kura ir autore septiņām koncerta repertuāra dejām un koncerta noslēgumam.

arī divas Jelgavas profesionālās izglītības
iestādes. No Amatu vidusskolas uzstāsies
duets, kā arī tiks rādīti tērpu un frizūru
demonstrējumi, bet Jelgavas tehnikuma
vokālais ansamblis sniegs koncertu.
Priekšnesumi dažādās dienās un laikos
būs skatāmi Rīgas Tehniskajā koledžā un
Vērmanes dārzā.
Diemžēl diviem kolektīviem, kas piedalījās skatēs, šoreiz nedaudz pietrūka,
tāpēc oficiālo svētku dalībnieku sastāvā
5. vidusskolas deju kolektīva «Ija» un 3.
sākumskolas kora «Zvaniņi» nav. Tomēr
skolēniem arī jābēdā nav, jo pastāv vēl
daudz citu iespēju, kā piedalīties svētkos. Tā, piemēram, deju kolektīvs «Ija»
ir pieteicies sniegt deju priekšnesumu
kādā no ielu koncertiem, kas vairākas
dienas notiks dažādās Rīgas vietās. Tāpat
priekšnesumu pieteicies sniegt 2. pamatskolas koris «Zvonņica», kas šoreiz skatēs
nepiedalījās.

piedalīties aptaujā un laimēt ielūgumus
uz koncertiem. Piemēram, «Swedbank»
aicina iesūtīt stāstus par savu Dziesmu un
deju svētku skolotāju, tādējādi sakot viņam
paldies un dodot viņam iespēju nopelnīt 500
eiro stipendiju. Par šo un citiem konkursiem
plašāk iespējams uzzināt svētku oficiālajā
mājas lapā dziedundejo.lv.
Tāpat, kā ierasts, svētku organizēšanai
tiks piesaistīti brīvprātīgie palīgi, kuri Dziesmu un deju svētku burvību varēs iepazīt
«no iekšpuses». Pieteikšanās brīvprātīgo
darbam ir noslēgusies, un organizatori
informē, ka patlaban noris klātienes intervijas. Interese ir liela, jo brīvprātīgo darbam
pieteikušies kopumā ap 600 interesentu,
kas ievērojami pārsniedz nepieciešamo
380 brīvprātīgo skaitu. Kaut arī atsevišķi
pa pilsētām tie netiek skaitīti, organizatori
norāda, ka interese no Rīgai tuvajām pilsētām, tostarp Jelgavas, ir liela.

Gājienā – ar stāstu par Jelgavu

Lai nodrošinātu jelgavnieku dalību
Dziesmu un deju svētkos, pašvaldība
šim mērķim no budžeta atvēlējusi 140
000 eiro, kas ir aptuveni 124 eiro, rēķinot
uz vienu svētku dalībnieku. «Pašvaldībai ir jānodrošina svētku dalībnieku
nogādāšana uz mēģinājumiem, kā arī
pārvietošanās Rīgā svētku laikā. Tāpat
svētku laikā un nepieciešamības gadījumā
arī mēģinājumos pirms tam pašvaldība
sedz daļu izmaksu par ēdināšanu. Katrs
kolektīva vadītājs ir vērtējis arī sava
kolektīva vizuālo koptēlu, un ir iegādāti
gan atsevišķi tērpu elementi, gan jauni
tērpi koriem, pūtēju orķestrim, deju kolektīviem,» būtiskākās izmaksu pozīcijas
uzskaita Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.
Jelgavas kolektīvi dzīvos divās skolās
– Rīgas 80. vidusskolā un Rīgas Purvciema
vidusskolā. G.Auza norāda, ka abās skolās
visu diennakti dežurēs Jelgavas pašvaldības
policisti, kā arī medicīnas māsas. Tāpat plānoti vairāki saimnieciski izdevumi, piemēram, pirmās nepieciešamības medikamentu
iegāde, savukārt ēdināšanas līgumi skolās
tiks slēgti ar pašreizējiem uzņēmumiem,
kas tajās jau strādā.
Jāpiebilst gan, ka Amatu vidusskolas un
Tehnikuma audzēkņi dzīvos Rīgas Tehniskajā koledžā kopā ar pārējiem profesionālo
skolu audzēkņiem no visas Latvijas.

Pasākums, kuru apmeklēt var ikviens,
nebēdājot par to, ka laikus nav iegādātas
biļetes, ir lielais svētku gājiens 12. jūlijā.
Tieši gājienā varēs sastapt pilnīgi visus
oficiālos svētku dalībniekus, tātad Jelgavu
tajā pārstāvēs visi 1124 dziedātāji, dejotāji
un pūtēji. S.Baltiņa stāsta, ka, gatavojoties
gājienam, bija jāizveido īpašs stāsts par
savu pilsētu, izmantojot vārdus, kas sākas
tikai ar burtu «J». Stāsta tapšanā palīdzēja
Jelgavas 2. pamatskolas, 3. sākumskolas, 4.
vidusskolas un Vakara (maiņu) vidusskolas
skolēni, un tā tapis stāsts par jauniešiem
Jāni, Jeti un Juri, kuri kopīgi izzina Jelgavas dzīvi.
Pulcēšanās gājienam jelgavniekiem būs
Doma laukumā, bet gājiena maršruts vedīs
pa Z.A.Meierovica bulvāri līdz Brīvības
Priekšnesumi visām gaumēm
piemineklim un tad turpināsies pa Brīvības
Jelgavnieki piedalīsies arī koklētāju ielu. Ikviens jelgavnieks ir aicināts apmeklēt
ansambļu koncertā «Mana skārienjūtīgā svētku gājienu, lai ar uzsaucienu atbalstītu
kokle» 10. jūlijā Lielajā ģildē. Jelgavas mūsējos.
koklētāju ansambļa «Zelta stīdziņa» un
Jelgavas Mūzikas vidusskolas koklētāju Piedalīties vari jau tagad!
ansambļa vadītāja Biruta Deruma, kura
Dziesmu svētki tiks svinēti no 6. līdz 12.
būs arī koncerta virsdiriģente, norāda, ka jūlijam, un, kaut arī oficiālie dalībnieku štati
jelgavniekiem īpašs brīdis būs, kad mūsējie jau sakārtoti, veidu, kā svētkos piedalīties un
vieni paši varēs izpildīt B.Derumas skaņ- izjust svētku burvību, netrūkst. Jau pašlaik
darbu «Visi mani laimes koki». Šāda iespēja svētku atbalstītāji aicina piedalīties vairākos
dota tikai trim ansambļiem.
konkursos, kur var atbalstīt gan mūsu
Atšķirīgu piedāvājumu svētkos rādīs skolotājus, gan dalībniekus, gan vienkārši

Vienam dalībniekam – 124 eiro

sports

Ceturtdiena, 2015. gada 18. jūnijs

Sumina četrus sportistus

Par panākumiem maijā Jelgavas domē
sveikts kluba «Vitus» karatists Igors Pinkevičs (treneris Vitālijs Mišins) par 3. vietu 10.
WKC pasaules karatē čempionātā kumitē
16 – 17 gadu grupā, BJSS airētājs Roberts
Lagzdiņš (treneris Sergejs Bobkovs) par 1.
vietu Latvijas čempionātā junioriem garajās
distancēs smaiļošanā un kanoe airēšanā,
kluba «Apolons» atlēti Renārs Dronga un
Mārtiņš Samsons (treneris Edmunds Jansons) par 1. vietu Latvijas čempionātā svaru
stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu.

Izcīna U.Samsona balvu

Jelgavā notika
Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa
3. posms un
U.Samsona
balvas izcīņa
vieglatlētikā.
No jelgavniekiem zelta medaļu izcīnīja diska metēja
Dace Šteinerte ar rezultātu 46,73 metri un
skrējējs Gatis Kupčs ar rezultātu 1:54,13
minūtes 800 metros. Vēl jāuzsver, ka Latvijas jaunatnes normatīvus izpildīja Sabīne
Janušauska trīssoļlēkšanā ar rezultātu 10,40
metri un Anna Ševčenko 400 metru barjeru
skrējienā ar laiku 1:13,15 minūtes.
Foto: Latvijas Vieglatlētikas savienība
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Lielupes zandarts – 2,7 kg

Trešo reizi notikušas makšķerēšanas
sacensības «Lielupes zandarts». Šoreiz
veiksme uzsmaidīja sporta trenerim
Jurim Kļaviņam, kurš izvilka 2,760 kg
smagu zivi un kļuva par zelta medaļas un
balvas ieguvēju. Otrs lielākais zandarts
bija basketbola speciālistu komandas
laivā – 2,720 kg smagu zivi noķēra Valgas basketbola komandas treneris Varis
Krūmiņš un
BJSS meiteņu
treneris Harijs
Zelčs (attēlā).
Sacensībās
startēja 20
ekipāžas un
10 individuālie
dalībnieki.

Sveic basketbolistus,
kuriem nav 6

Jau par tradīciju kļuvusi jauno basketbolistu,
kuriem ir arī labas sekmes mācībās, sveikšana Saeimā. No Jelgavas uz Saeimu devās
četras U-13 komandas spēlētājas: Ance
Emīlija Krūmiņa, Loreta Beitāne, Izolde Helma Gūtmane un Kristīne Ilmere. «Visām šīm
meitenēm liecībā nav atzīmju, kas zemākas
par septiņi, un spēlēt basketbolu un vēl labi
mācīties ne katrs var,» norāda meiteņu trenere Gundega Vaščenko, piebilstot, ka Ance
arī ir otrā rezultatīvākā spēlētāja Jaunatnes
līgā savā vecuma grupā – viņa vidēji spēlē
guva 16,35 punktus. Kopumā Jelgavas BJSS
komanda Latvijas U-13 čempionātā ieņēma
12. vietu starp 16 komandām. Vēl tika sveikti
treneri un tiesneši, balvu saņēma Jelgavas
BJSS basketbola treneris Harijs Zelčs.
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Sporta pasākumi
 18. jūnijā pulksten 18 – ģimeņu sacensības airēšanā (Lielupē, Pasta salā).
 19. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
 19. jūnijā pulksten 15 un 20. jūnijā
pulksten 10 – Latvijas Peldēšanas federācijas kausa izcīņa 2015 (baseinā).
 20. un 27. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas nakts pusmaratona koptreniņš
(Pasta salā).
 25. jūnijā pulksten 16 – «Basta footbal» sacensības (Jelgavas 6. vidusskolā).
 26. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 28. jūnijā pulksten 16 un 29. jūnijā pulksten 9 – starptautiskais miera
skrējiens «Peace Run» (Hercoga Jēkaba
laukumā).

Čakšs pievienojas astoņdesmitnieku
klubiņam
 Ilze Knusle-Jankevica,
Krišs Upenieks

Svētdien Zemgales Olimpiskā
centra stadionā notika starptautiskās sacensības šķēpmešanā – Jāņa Lūša kausa izcīņa.
Tajās vīriešu grupā ar jaunu
personīgo rekordu triumfēja
jelgavnieks Gatis Čakšs. «Sestdien man bija dzimšanas diena
– palika 20 gadi –, un šī sanāca
lieliska dāvana pašam sev,» tā
sportists.
Lai gan vīriešu grupā nestartēja visi
šā brīža spēcīgākie Latvijas šķēpmetēji,
nevarētu teikt, ka rezultāti no tā cieta, jo
sacensību uzvarētājs G.Čakšs laboja savu
personīgo rekordu un pirmo reizi karjerā
šķēpu raidīja tālāk par 80 metriem – viņa
rezultāts ir 80,06 metri. «Es izmetu tikai
četrus no sešiem metieniem. Kad otrajā
mēģinājumā sasniedzu jaunu personīgo
rekordu, biju vienkārši pārlaimīgs un
nevarēju vairs savākties,» stāsta Gatis.
Viņš skaidro, ka personīgo rekordu var
uzstādīt tikai sacensībās un nav svarīgi,
cik tu met treniņā. «Es esmu sacensību cilvēks – tieši sacensībās man padodas labāk
nekā treniņos,» saka sportists, kurš kādā

Meklē darbu
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 24847986.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Sieviete (51 gads) bez kaitīgiem ieradumiem
no Bauskas novada Īslīces meklē aprūpētājas
darbu. Ir darba pieredze, pieredze ēst gatavošanā. Varu iztīrīt dzīvokli. Ir sertifikāts. Strādāšu visu darba nedēļu, brīvdienas – sestdiena,
svētdiena. CV pievienošu, kad būs darba
intervija. Tālrunis 20657456 (Inga).

treniņā koka zaru esot aizmetis apmēram
90 metrus tālu.
Jāatgādina, ka jelgavnieks 2014. gadā
kļuva par pasaules junioru čempionu un
pirms Lūša kausa izcīņas viņa personīgais
rekords bija 74,04 metri. Tagad Gatis gatavosies Eiropas čempionātam, kas no 9. līdz
13. jūlijam notiks Tallinā, un skatās arī Rio
olimpisko spēļu virzienā. «Lai kvalificētos
olimpiskajām spēlēm, jāaizmet 83 metri.
Man jau vēl ir laiks,» tā šķēpmetējs. Jāpiebilst, ka Gatis ar šo sporta veidu nodarbojas
septiņus gadus.
«Latvijā nav daudz tādu sportistu, kuri ir
raidījuši šķēpu tālāk par 80 metriem, – Gatis ir 14., kuram tas izdevies ar jaunā tipa
šķēpu. Tas ir pasaules klases rezultāts,»
vērtē Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis, piebilstot, ka Jelgavā vairāk par
80 metriem metis tikai Andis Anškins, kurš
tagad strādā BJSS. A.Anškina personīgais
rekords ir 81,80 metri.
Vīriešu grupā otro vietu izcīnīja zviedru
sportists (78,25 metri), trešais – Jānis Svens
Grīva ar 77,34 metriem.
Sieviešu grupā par galveno balvu savā
starpā sacentās Latvijas sportistes Madara Palameika un Sinta Ozoliņa-Kovala.
Šoreiz, tāpat kā pērn, pārāka izrādījās
Madara – viņa aizmeta 61,87 metrus.
Sintai otrā vieta ar 59,22 metriem, trešā
Sieviete (52 gadi) no Bauskas novada meklē sarga
vai aprūpētājas darbu. Ir darba pieredze. Strādāšu
visu darba nedēļu, brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Tālrunis 20657807.
Meklēju auklītes/skolotājas darbu, mācu
burtiņus, cipariņus, kopā nododamies rotaļām. Ir pieredze darbā ar bērniem. Esmu
radoša, sirsnīga, smaidīga un atsaucīga.
Tālrunis 20355179.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.

Viss, ko bija ieplānojis, izdevās
jelgavniekam
Gatim Čakšam
– viņš cerēja, ka
mājas stadionā
olimpiskā čempiona Jāņa Lūša
kausa izcīņā
šķēpmešanā
izdosies labot
savu personīgo
rekordu. Tiesa
gan, viņam pat
prātā neienāca,
ka to uzlabos
par sešiem
metriem, šķēpu
aizmetot 80,06
metrus.
Foto: Ivars
Veiliņš

– Anetei Kociņai (56,40 metri). «Tās bija
pirmās sacensības šajā sezonā, kad klāt
bija treneris, tāpēc sākums neizdevās
– gribēju pa savam, bet pēc tam jau tā sērija bija veiksmīgāka. Man vienmēr patīk,
kad startējam kopā ar Sintu, jo viņa ir
tāda emocionāla. Tas palīdz. Tā ir pozitīva
konkurence, taču viena otrai vēlam tikai
labākos rezultātus,» tā M.Palameika,
piebilstot, ka pēc slimošanas atsākusi
trenēties ar pilnu sparu.
Jāpiebilst, ka dienas pirmajā pusē sacentās jaunieši. Jelgavu pārstāvēja 12 sportisti.

Vislabāk veicās Artūram Konderko, kurš
uzvarēja U-12 vecuma grupā ar rezultātu
26,20 metri. Laikapstākļi sportistiem bija
visai skarbi, jo sacensību laikā spēcīgi pūta
vējš. Tiesa, metienus sanāca izpildīt pavējā,
kas gan startu neatviegloja. Jāatgādina,
ka puiši metienus izpildīja ar 700 gramus
smagu šķēpu, bet meitenes – ar 500. Pieaugušo konkurencē šķēps abiem dzimumiem
jau par 100 gramiem smagāks.
J.Lūša kausa izcīņa Jelgavā notika
jau trešo gadu. Šī ir leģendārā olimpiskā
čempiona dzimtā pilsēta – viņš dzimis

1939. gadā. «Gribu teikt lielu paldies par
atbalstu visai pilsētai šādu sacensību
rīkošanā. Sasniegtie rezultāti liecina, ka
Jelgavā ir visi apstākļi, lai sportisti šķēpu
mestu tālu. Domāju, ka sacensību rīkošana
Jelgavā sevi pilnībā attaisno. Cerams, ka arī
turpmāk tiksimies šajā stadionā Jelgavā,»
tā sporta leģenda J.Lūsis. Jāpiebilst, ka
Latvijas Televīzija par viņu uzņem dokumentālo filmu, kas pie skatītājiem varētu
nonākt apmēram pēc pusgada. Kā norāda
J.Kaminskis, daļa no filmas epizodēm ir
filmētas mūsu pilsētā.

Vīrietis – celtniecības vai saimniecības
darbos. Tālrunis 29870655.

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

Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773

Piedāvā darbu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā
psihologu(-ģi) un skolas māsu. CV sūtīt
pa e-pastu vvsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis 63021897.
Sakarā ar paplašināšanos SIA «Lazdiņas
privātā pamatskola «Punktiņš»»
(reģ.Nr.51702002891) savam kolektīvam
aicina pievienoties sirsnīgu un radošu
pirmsskolas skolotāju un pirmsskolas
skolotāja palīgu. E-pasts punktins@inbox.lv,
tālrunis 29398705.
Grāmatvedei(-im) ar darba pieredzi tirdzniecībā un augstu atbildības izjūtu. Var
būt pensijas vecuma. Tālrunis 26590334
(Zaiga Māla).
Vajadzīga slimas sievietes kopēja.
Dzīvošana uz vietas. Ar labu samaksu.
Tālrunis 28205133 (Anastasija Kuļeša).
Meklējam strādnieku(-ci) darbam lauku sētā.
Tālrunis 28864542 (Raimonds Kleins).

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Metāllūžņus. Visu veidu metāllūžņus, akumulatorus un elektromotorus. Tērvetes iela 67A
T.26984528

Izīrē
1-istabas dzīvokli pensionārei
40 EUR/mēn. Līvbērzē. Bez ērtībām.
T.28288054

Pārdod
Mašīnu Suzuki, TA. 20080696.
Koka kublus un pirtis. T.26515212.
Jaunus un lietotus ledusskapjus, saldētavas
(40 – 200 EUR); veļasmašīnas (50 – 190
EUR); jaunus un lietotus televizorus (20 –
500 EUR); gāzes, elektro plītis, mikroviļņu
krāsnis un cepeškrāsnis (25 – 75 EUR) un
daudz ko citu. Garantija, līzings. Uzvaras
iela 12, «Tonuss» ēkā. Tālr.29141057.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli,
granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868
Granti, smilti, šķembas,
melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
135 EUR/t. T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes.
T.27029553

Dažādi
Pļauju zāli. T.25994203
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816

Lēti būvmateriāli. T.29722201
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Pirts rituāli, laivu īre un maršruti pa Iecavas, Misas un Svētes upēm. Tel.22478286;
www.parlielupespirtnieki.lv
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro, iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Granīta pieminekļi, apmales, futlāri un granīta
šķembas (Lietuva). Jelgava, Skolotāju iela 1.
T.29379052.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS TATARENKO (1947. g.)
JEKATERINA BIRJUKOVA (1922. g.)
ANATOLIJS ANTONOVS (1952. g.)
SARMĪTE RUDZĪTE (1945. g.)
KARĪNA OBLATE (1971. g.)
VERA TIHOŅENKO (1928. g.)
VIKTORS AFANASJEVS (1931. g.)
GUNĀRS ĀBOLKALNS (1933. g.)
RIHOLDS JEZDOVSKIS (1947. g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MISTRIDIJA ROMANOVA (1927. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
JĀNIS IGAUNIS (1938. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Indijā». 9. un 10.(noslēguma) sērija.
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2040.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 119.sērija.
10.35 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija.
1981.g. (ar subt.).
12.05 «Klēts. Vasaras saulgriežu svinēšana».*
12.35 «Dejo TDA «Rotaļa»».*
13.10 «Skudrulauva». Animācijas filma.
13.25 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 103.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2040.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 118.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 ««Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.40 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 7.sērija.
0.00 ««De facto»».*
0.35 «Klēts. Vasaras saulgriežu svinēšana».*
1.05 «Līgojam Jēkabpilī!»*
3.45 ««Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts «Rīgai – 810»
lielkoncertā».*
4.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Pits Andersons.
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Dziesmu svētki 2008. Deju koncertuzvedums
«No sirsniņas sirsniņā»».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 102.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 2.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
13.35 «Eiropas spēles Baku 2015. Pludmales volejbols».*
Spēle par 3.vietu vīriešiem.
14.35 «Pludmales volejbols».* Finālspēle vīriešiem.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 53.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.20 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
18.50 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 3.sērija.
19.40 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.40 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Detektīvseriāls. 12.sērija.
22.25 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.05 «Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g».*
3.15 «Daugaviņa guni kūra».* LTV dziesmotais ceļojums pa
Daugavu Līgo vakarā.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.40 «Karamba!» Humora raidījums.
7.00 «Astrozēns». Honkongas, ASV un Japānas animācijas filma.
8.45 «Televeikala skatlogs».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 JAUNUMS. «Neveiksminiece». ASV seriāls. 1.–4.sērija.
11.45 «Viesnīca “Švarcvalde”». Vācijas seriāls. 2.sērija.
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Laimes recepte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
15.50 «Sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kā pavedināt savu vīru». Vācijas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Brīvdabas izrāde «Skroderdienas Silmačos»».
23.45 «Radio pirāti». Lielbritānijas un Vācijas komiska drāma.
2.00 «LNT ziņu «Top 10»».
2.45 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma. 2004.g.
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 391. un 392.sērija.
6.55 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.25 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
8.15 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
9.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas filma.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Neticamie Superdeiva piedzīvojumi». ASV komēdija. 2000.g.
13.10 «Ātrs un bez žēlastības 3. Tokijas sacīkstes». Spraiga sižeta filma.
15.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
15.55 ««UgunsGrēks» līgo Limbažos». 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «Burvja māceklis». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.10 «Rozā panteras atriebība». ASV komēdija. 1978.g.
2.05 «Nekā personīga».
2.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 23. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Lai līgo Zāļu vakars». Videofilma.
6.35 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2041.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 120.sērija.
10.35 «K.Forda. Mīlestības dārgā cena». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.15 «Mia un es». Animācijas seriāls.
12.45 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.

13.05 «Latvija līgo Valmierā».*
15.45 «Rīga 2014. Lec, saulīte!» Deju lieluzvedums Mežaparkā.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Folkloras programma «Klēts»». Gatavošanās Līgo vakaram.
18.35 «Likteņdzirnas». Latvijas melodrāma. 1997.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TIEŠRAIDE. «Līgosim krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls».
2.00 «Pie Ventas ziedu laikā...» Vasaras saulgriežu koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.
4.25 «Rīga 2014. Saulgriežu nakts balle Mežaparkā».*

LTV7
5.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Še, kur līgo priežu meži!»* Koncerts.
9.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.25 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 3.sērija.
11.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.40 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.10 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.55 «100 g kultūras. Personība».*
13.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 54.sērija.
14.30 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Peldēšana».
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.15 «Peldēšana».
18.50 «Lai līgo Zāļu vakars». Videofilma.
19.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 4.sērija.
20.10 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
21.10 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.00 «Kāpēc esmu viens?»*
22.45 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
23.40 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.55 «Jāņi dzied Siguldā».*
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 11.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.55 «Kā pavedināt savu vīru». Vācijas romantiska komēdija.
8.45 «Televeikala skatlogs».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 5.–8.sērija.
11.50 «Brauciens uz Rimini». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Koko Šanele». Biogrāfiska filma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nabaga miljonāre». Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TIEŠRAIDE. «Līgojam Litenē!» Koncerts. 2015.g.
23.45 «Džeinas stāsts». Lielbritānijas biogrāfiska melodrāma. 2007.g.
1.45 «Koko Šanele». Biogrāfiska filma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 393. un 394.sērija.
6.55 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.25 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
8.15 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
9.10 «Burvja māceklis». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
11.20 «Zatura. Piedzīvojumi kosmosā». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
13.30 «Laipni lūgti Mūzportā». Romantiska komēdija. 2004.g.
15.45 ««UgunsGrēks» līgo «Cinevillā»». 2013.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
22.15 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». ASV komēdija. 2007.g.
0.35 «Laipni lūgti Mūzportā». ASV un Vācijas romantiska komēdija.
2.35 «Superzvaigzne». ASV komēdija. 1999.g.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 24. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «TDA «Līgo» dižkoncerts».*
8.20 «Momentuzņēmums».*
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2042.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 121.sērija.
10.35 «Lai top!»*
12.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
12.50 «Tīģeru zelts». Animācijas filma.
13.15 «Īsa pamācība mīlēšanā». Rīgas kinostudijas komēdija.
1982.g. (ar subt.).
14.40 «R.Blaumanis. Skroderdienas Silmačos». Nacionālā teātra izrāde.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Folkloras programma «Klēts»».* Pavadāmi Jāņu dienu.
18.40 «Daugaviņa guni kūra». LTV dziesmotais ceļojums pa
Daugavu Līgo vakarā.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 ««Latvijas Radio 2» 20 gadu jubilejas koncerts».
0.20 «Līgosim krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls».
1.40 «Mafijas klans 5». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Saule sēja sidrabiņu».
8.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 4.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Dzimis Eiropā».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.10 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 55.sērija.
14.30 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Peldēšana».
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).

tv programma
18.15 «Peldēšana».
18.50 TIEŠRAIDE. «Volejbols».
20.30 «Vai viegli...?» Dokumentāla filma.
22.05 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 5.sērija.
22.55 «100 g kultūras. Personība».*
23.40 «Dzimis Eiropā».*
0.10 «Kāpēc esmu viens?»*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
7.00 «Nabaga miljonāre». Vācijas melodrāma. 2014.g.
8.45 «Televeikala skatlogs».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 9.–12.sērija.
11.55 «Līgojam Litenē!» Koncerts. 2015.g.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Karamba!» Humora raidījums.
15.20 «Džeinas stāsts». Lielbritānijas biogrāfiska melodrāma.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Zem Urugvajas saules». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1975.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lieciet likmes uz favorītu». Komiska melodrāma.
0.50 «Laimes recepte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.20 «Sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
3.55 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 3.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 395. un 396.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.30 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.50 «Neticamie Superdeiva piedzīvojumi». ASV komēdija.
10.30 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
12.30 TV PIRMIZRĀDE. «Skots Pilgrims pret pasauli». ASV un
Lielbritānijas komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
14.50 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». ASV komēdija. 2007.g.
17.05 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 ««UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos». Koncerts. 2014.g.
23.50 «Mana bezkaunīgā meitene». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
1.35 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 2. un 3.sērija.
3.05 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 25. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2043.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 122.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 104.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2043.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 119.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Filma kā dziesma». Dokumentāla filma par «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā» tapšanu (ar subt.).
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Gambija – otra Jamaika». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Latvijas novadu cīņas».
22.10 TIEŠRAIDE. «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Diriģenta Imanta Kokara piemiņas koncerts».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Diriģenta Imanta Kokara piemiņas koncerts».
1.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 103.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.55 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
14.50 TIEŠRAIDE. «Volejbols».
16.30 TIEŠRAIDE. «Peldēšana».
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.15 «Peldēšana».
19.45 «Volejbols».
21.30 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 6.sērija.
22.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.05 «Sporta studija».
23.50 «Vai viegli...?» Dokumentāla filma.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Zem Urugvajas saules». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dokumentāls seriāls. 19. un 20.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 18. jūnijs
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 74.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Karamba!» Humora raidījums.
15.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.15 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 102.sērija.
17.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 73.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
22.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 3.sērija.
23.05 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 12.sērija.
0.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 73.sērija.
2.00 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 2014.g.
10.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 4.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 397. un 398.sērija.
6.50 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.40 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
9.00 «Skots Pilgrims pret pasauli». Komiska spraiga sižeta filma.
11.15 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 19.sērija.
12.10 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
13.20 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.10 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 736. un 737.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «Dreds». Lielbritānijas, ASV fantastikas filma. 2012.g.
23.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
1.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
2.05 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 4.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 26. jūnijs
LTV1
5.00 «2020». Dokumentāla filma. 8.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 10.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 123.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 105.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 122.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Ziloņi atceras». Seriāls (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Kalle nāk». Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.50 «Māsa un brālis». Itālijas drāma. 2005.g.
3.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Rīgai – 800. Grupa «Linga».
4.00 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.45 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 104.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 6.sērija.
11.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
11.55 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.25 TIEŠRAIDE. «BMX».
15.00 «Aculiecinieks».*
15.20 TIEŠRAIDE. «Peldēšana».
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.15 «Peldēšana».
19.30 «Volejbols».
21.15 «Volejbols».
23.00 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 7.sērija.
23.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.40 «Jauniešu kora koncerts».*
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 7. un 8.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 102.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens uz Rimini». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 21. un 22.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 75.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Karamba!» Humora raidījums.
15.15 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.30 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 103.sērija.

17.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 74.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 74.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Miers un bērziņš!» Andra Bērziņa jubilejas izrāde. 2012.g.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 74.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 5.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 399. un 400.sērija.
6.50 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
9.00 «Zatura. Piedzīvojumi kosmosā». Spraiga sižeta filma.
11.05 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 6.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
13.05 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 738. un 739.sērija.
15.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.10 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
17.40 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē». ASV ģimenes komēdija.
22.25 «Brīvdienu terapija». ASV komēdija. 2009.g.
0.40 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
1.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
2.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 5.sērija.
2.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 27. jūnijs
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Saulessvece». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1986.g. (ar subt.).
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.25 «Mans zaļais dārzs».*
12.55 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Asnāte Smeltere.
13.25 «Latvijas novadu cīņas».*
14.20 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki. Diriģenta
Imanta Kokara piemiņas koncerts».*
17.00 «Pēdējās lāču teritorijas». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Senegāla». Dokumentāla filma.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g. (ar subt.).
23.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Ziloņi atceras». Seriāls (ar subt.).
1.15 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
2.55 «Dzīve ir skaista». Itāliijas drāma. 1997.g.
4.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Liepājas dzintars 88. «Zodiaks».
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.15 «100 g kultūras. Personība».*
9.00 «Province».* (ar subt.).
9.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
11.00 TIEŠRAIDE. «Džudo». Kvalifikācijas sacensības kategorijā līdz 100 kg.
12.20 TIEŠRAIDE. «BMX».
15.00 «Aculiecinieks».*
15.20 TIEŠRAIDE. «Peldēšana».
18.00 TIEŠRAIDE. ««Grand Prix» atlases sacensības spīdvejā». «Race off».
20.15 «Peldēšana».
21.15 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.00 «Aculiecinieks».*
23.15 «Volejbols».
1.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 64.sērija.
1.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.45 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 9.sērija.
4.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 103.sērija.
5.45 «Luī 3». Seriāls. 4.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
7.05 «Karamba!» Humora raidījums.
7.35 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Mani sauc Khans». Indijas romantiska drāma. 2010.g.
14.30 «Stacija diviem». Krievijas komiska melodrāma. 1982.g.
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 7.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 4». Seriāls. 1.sērija.
23.50 «Varas spēles». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2009.g.
1.55 «LNT brokastis».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 6.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subt.). 401. un 402.sērija.
6.50 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2015. gada 18. jūnijs
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.35 «Olivers un spoks». ASV ģimenes filma. 2011.g.
14.25 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
14.55 «Skaistuma salons». ASV komēdija. 2005.g.
17.00 «Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Atgriešanās Nekurzemē». Animācijas filma. 2002.g.
21.00 «Stilīgā māmiņa». ASV komiska drāma. 2004.g.
23.25 «Rozā panteras pēdas». Kriminālkomēdija. 1982.g.
1.20 «Dreds». Lielbritānijas, ASV fantastikas filma. 2012.g.
2.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 6.sērija.

Svētdiena, 28. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».* Pārraide no Ikšķiles Sv. Meinarda ev.lut. baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Filma kā dziesma». Dokumentāla filma par «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā» tapšanu (ar subt.).
14.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.45 «Momentuzņēmums».*
16.00 «Būt latvietim. Brazīlija».*
17.00 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Manas māsas kāzas». Melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.45 Sporta ziņas. 20.54 Laika ziņas.
21.00 TIEŠRAIDE. «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».
0.15 «Pēdējās lāču teritorijas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.15 «Jānim Peteram – 75! No Jāņiem līdz Pēteriem...»*
4.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma.
5.25 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.

17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā». Samoilovs/Šmēdiņš – Van der Velde/Van Dorstens.
18.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas spēles Baku 2015». Noslēguma ceremonija.
21.30 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 13.sērija.
22.15 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
23.15 «Anekdošu šovs 2».*
0.10 «Mīla, mazuļi un Āfrikas burvība». Romantiska filma.
1.45 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 10., 11. un 12.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 5.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.35 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 3.sērija.
12.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 4». Seriāls. 1.sērija.
14.45 «Dzintara dziesmas 4».

TV programma
15.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Streičs». Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
21.10 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 3.sērija.
23.05 «Detektīvs Valanders 2». Lielbritānijas filma. 1.sērija.
0.55 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
15.00 «Atgriešanās Nekurzemē». Animācijas filma. 2002.g.
16.20 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
21.05 «Ātrs un bez žēlastības 4». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
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23.15 «Edisona». ASV krimināldrāma. 2005.g.
1.15 «Skaistuma salons». ASV komēdija. 2005.g.
3.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
4.05 «TV3 ziņas».
4.15 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 7.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas: superlīgavas».
Seriāls (ar subt.). 403. un 404.sērija.
6.45 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.00 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

LTV7
5.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
6.50 «Zili brīnumi!»*
7.20 «Aculiecinieks».*
7.35 «Latvija var!»*
7.50 «Vides fakti».*
8.20 TIEŠRAIDE. «Volejbols».
10.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
10.30 «Kur pazudis Elvis?» Latvijas komēdija. 2008.g.
12.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.35 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
13.00 TIEŠRAIDE. «BMX».
15.00 «Volejbols».

Ādas problēmu ārstēšanu un ādas
veidojumu pārbaudi veic dermatologs
Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10, tālrunis 29217661.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina
konkursu uz pirmsskolas izglītības iestāžu «Ķipari» (1 vakance) un
«Pasaciņa» (1 vakance) vadītāju amata vietām.
Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās noteikto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. izglītība atbilstoši Izglītības likuma 30. panta ceturtās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumu
Nr.662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību» nosacījumiem;
2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā
amatā izglītības jomā);
4. pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē;
5. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas
saziņas līmenī;
6. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un
Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai;
8. vēlama pieredze:
8.1. darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm,
8.2. projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences, semināri u.c.) organizēšanā.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Aleksandra
Racas (dzimis 1942. gada 27. augustā, miris
2015. gada 28. maijā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Aleksandra
Racas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Aleksandra Racas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, norādot iestādi, uz kuru pretendents pretendē, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un
sestās daļas nosacījumiem;
3. attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns 2 (diviem) gadiem (sniegts apraksts par šādām darbības
pamatjomām: 1) audzināšanas un izglītošanas process; 2) atbalsts izglītojamajiem; 3) iestādes darba organizācija,
vadība un kvalitātes nodrošināšana; 4) nepieciešamie pasākumi iestādes attīstībā), nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas arī nepieciešamās ziņas,
lai izvērtētu pretendenta atbilstību norādītajām prasībām;
5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» vai
«Pasaciņa» (iestādes nosaukums, uz kuru pretendents pretendē) vadītāja amata konkursam» līdz 2015. gada 8. jūlijam
(ieskaitot). Tālrunis uzziņām 63005508, e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 18. jūnijā no pulksten 10 līdz 18
– Jauno grāmatu diena (Zinātniskās
bibliotēkas lasītavā).
 18. jūnijā pulksten 19 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra pirmizrāde: V.Sauleskalns
«Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons.
Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 ATCELTS! Organizatori atcēluši 19.
jūnijā plānoto «Baltic Summer Radio
dance festival» (pļavā pretī Jelgavas
pilij). Lai atgūtu naudu par iegādātajām
biļetēm, jāraksta iesniegums «Biļešu
servisam».
 20. jūnijā pulksten 12 – radošā nodarbība «Jāņu cepures darināšana no
kļavu lapām». Pieteikšanās pa tālruni
63005445. Dalības maksa – € 4,50;
pirmsskolas vecuma bērniem – € 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 20. jūnijā – Lielā saulgriežu ielīgošana
Jelgavā. Pulksten 17 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(Pasta salā); pulksten 18 – konkursa
«Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju apbalvošana (Pasta salā); pulksten
18.30 – Ozolnieku novada amatierteātra
viesizrāde: R.Blaumanis «Skroderdienas
Silmačos». Sadzīves skati ar dziedāšanu
sešās bildēs. Režisore Dace Vilne. Ieeja
– bez maksas (Pasta salā). No pulksten
20 – vasaras saulgrieži: vainagu un vītņu
pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli,
kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas kopā
ar folkloras kopām «Dailinge» (Lietuva), «Trejupe», «Dreņģeri», «Vecsaule»,
«Dimzēns». Ieeja – bez maksas (Pils
salā).
 21. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 4. jūlijā no pulksten 15 līdz 23
– fotoplenērs «Jūra gaismas rotaļās».
Papildinformācija pa tālruni 63012159,
26172045 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 6. jūlijā no pulksten 17.30 līdz 20.30
– fotoplenērs «Jūra gaismas rotaļās».
Papildinformācija pa tālruni 63012159,
26172045 vai e-pastu astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).

Izstādes
 Jūnijā – Latvijas dabas noskaņas
Antas Rugātes fotogrāfijās un Viktora
Vaņukova mazās granīta skulptūras (k/n
Lielajā foajē).
 Jūnijā – Jelgavas bērnu zīmējumu
izstāde «Zemgales EKO» kalendāram (k/n
garderobes foajē).
 Jūnijā – ceļojošā izstāde «Pāvilosta
fotogrāfijās» (Zinātniskās bibliotēkas
galerijā).
 Jūnijā – ceļojošā izstāde «Vēstures
soļos gadsimti skan...» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Jūnijā – Aspazijas un Raiņa darbu
pirmizdevumu izstāde no kolekcionāra
Jāņa Vilka krājuma (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 Jūnijā – Latvijas, Lietuvas, Horvātijas
un Turcijas jauniešu veidoto fotogrāfiju
izstāde «Pinhole summer» (Zinātniskās
bibliotēkas 2. stāvā).
 Jūnijā – kolekcionāra Ausekļa Jāņa Zālīša maizes un konditorejas izstrādājumu
etiķešu kolekcijas izstāde (Zinātniskās
bibliotēkas nozaru literatūras abonementā).
 Līdz 1. jūlijam – Mārča Stumbra
gleznu izstāde «Mana Jelgava» (Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 5. jūlijam – Andas Lāces lielformāta gleznu izstāde «Nogrieznis»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 5. jūlijam – jelgavnieces Dzintras
Žvagiņas fotoizstāde «Bez rāmjiem»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 7. jūlijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu gada noslēguma
izstāde (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 30. augustam – jelgavnieces
Ludmilas Grīnbergas izstāde «Ziedi sirds
priekam» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 6. septembrim – Anitas Paegles
izstāde «Vasaras sapņi». Grāmatu ilustrācijas, iedvesmas objekti, markas, monētas, apsveikuma kartītes (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 18. jūnijs

Dzintara dziesmas gatavas
Jelgavā atgriezties arī nākamgad
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

se par mūsu pirmo brīvdabas pasākumu un kuplais apmeklējums. Klātienē
Sestdien krāšņā «Amigo» Dzintara dziesmu aptaujas fināla
Jelgavā Uzvaras parkā ieradās vairāk
koncertā Uzvaras parkā noskaidrota otrās sezonas iemīļotākā
nekā 2000 cilvēku no dažādām vietām
melodija, un tā ir grupas «Baltie lāči» dziesma «Pacel glāzi prieLatvijā. Jāpiebilst, ka koncertu varēja
kam». Organizatori lēš, ka pasākums bija ļoti kupli apmeklēts
skatīties arī tiešraidē kanālā LNT, to
– uz koncertu un balli klātienē ieradās vairāk nekā 2000 cilvēku.
translēja arī Latvijas Radio 2,» stāsta
Organizatori ir gandarīti par veiksmīgo sadarbību ar Jelgavu un
koncerta producents Sandis Mohoviapsver iespēju nākamgad atgriezties mūsu pilsētā.
kovs, atzinīgi novērtējot sadarbību ar
Jelgavas pašvaldību un pašvaldības
«Baltie lāči» saņēma vislielāko tot gadu – līdz nākamās «Amigo» iestādi «Kultūra». «Mēs esam sajūsklausītāju atbalstu, līdz ar to tika pie Dzintara dziesmu aptaujas sezonas mā par augsto organizētības līmeni,
un iestādes «Kultūra» ieguldījums
vērtīgās balvas – ērta «Volkswagen» finālam.
busiņa, kuru grupa varēs izman«Mūs tiešām pārsteidza lielā intere- ir nenovērtējams. Jāteic, ka šobrīd

jau esam saņēmuši Jelgavas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa ielūgumu atgriezties šeit arī nākamgad, ko
noteikti izskatīsim, un pieļauju, ka
arī nākamgad Dzintara dziesmu noteiks tieši Jelgavā,» tā producents.
Jāpiebilst, ka gada Dzintara dziesma tika noteikta telefonbalsojumā
koncerta laikā. Katrs balsotājs par
savu dziesmu varēja nodot tikai vienu
balsi. «Amigo» vadītājs Artūrs Freimanis informē, ka kopējais saņemto
balsu skaits ir gandrīz 14 000 par
visām deviņām dziesmām.

«Jelgavas kaķis 2015» – mārupietis Toris
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē divas dienas
Zemgales Olimpiskajā centrā
notika starptautiska kaķu izstāde, kurā bija ap 180 dalībnieku. Izstādes apmeklētāji
balsojot noteica «Jelgavas
kaķi 2015» – šo titulu un
Jelgavas domes kausu saņēma piecus mēnešus vecais
svētās Birmas šķirnes runcis
Toris no Mārupes.
Kaķa saimniece Valda TomsoneGrigorjeva stāsta, ka kaķi kā tādi
viņai nepatīk, tikai šī šķirne. «Tā bija
mīlestība no pirmā acu skatiena, un
tagad man ir pieci šīs šķirnes kaķi
– vecākajam, kaķenei Dijai, ir jau 13
gadi,» tā viņa. «Šie kaķi ir draudzīgi,
nav neatkarīgi – viņi visu laiku staigā
pakaļ saimniekam. Viņi ir arī harmoniski un ļoti inteliģenti,» svētās Birmas
kaķus raksturo Valda.
Izstādē kopumā piedalījās ap 180
kaķu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Krievijas un Somijas, un
arī daudzi citi kaķu saimnieki savus mīluļus raksturoja līdzīgi kā Valda. «Šiem
kaķiem ir ļoti labs raksturs. Viņi lieliski
saprotas gan ar bērniem, gan citiem
dzīvniekiem. Reiz aizbraucām ciemos,
un saimniekiem bija suns. Mūsu kaķis
atrada suņa guļvietu un uzreiz tajā iekārtojās. Ja viņam kādreiz kaut kas nepatīk,
viņš vienkārši klusiņām pazūd,» tā pus-

otru gadu veco Amerikas sprogausu garspalvaino Oliveru no Pērnavas raksturo
viņa saimnieks Tamalets. Jāpiebilst, ka
Olivers izstādē Jelgavā piedalījās pirmo
reizi, bet kopumā tā viņam ir jau kāda
desmitā izstāde.
Savukārt jelgavnieks Sergejs Sinkēvičs par savas ģimenes Devonas reksu
kaķenīti Indigo (septiņi mēneši) saka,
ka viņa ir kaķa, suņa un pērtiķa apvienojums. «Šis kaķis ir ļoti uzticīgs un
vienmēr ir tur, kur cilvēks, viņam patīk
augstums, tāpat kaķis ir maigs un mīlīgs,» raksturo Sergejs. Viņš stāsta, ka
agrāk ģimenei bija britu īsspalvainais.
Kad pienācis laiks izvēlēties citu kaķi,
vīrs gribējis sfinksu, tomēr sieva – ne
pārāk. Viņa atradusi Devonas reksu
šķirni un teikusi: tas ir kompromiss.
Izstādē kaķus vērtēja gan tiesneši,
gan skatītāji. Izstādes organizatoru
pārstāve Linda Svikša skaidro, ka tiesnešu komanda četru cilvēku sastāvā
vērtē katra dzīvnieka atbilstību šķirnes
standartiem un nosaka katras dienas
uzvarētāju, kurš visvairāk tiem atbilst.
«Savukārt apmeklētāji balso «ar sirdi»,
un visbiežāk viņus uzrunā lieli, masīvi
kaķi,» tā viņa. Organizatori norāda
– kaut vienu balsi saņēma katrs no
izstādē apskatāmajiem kaķiem, taču
īpaši sīva konkurence, kā parasti, izvērtusies starp meinkūnu šķirnes kaķiem.
Otro vietu skatītāju balsojumā ieguva
meinkūns no Igaunijas Apollons, trešajā vietā palika orientālais īsspalvainais
melnais runcis Kaimans no Latvijas.

Nedēļas nogalē Jelgavā notika starptautiska kaķu izstāde, kurā titulu «Jelgavas kaķis 2015» ieguva svētās Birmas šķirnes runcis Toris – viņš saņēma visvairāk izstādes
apmeklētāju balsu. Pasniedzot uzvarētājam balvu, Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods teica: «Ir prieks divu dienu garumā redzēt tik smaidīgus cilvēkus,
jo īpaši bērnus. Viņi mācās saprast un iemīlēt dzīvniekus, un ļoti ceru, ka mīlestība
pret dzīvniekiem viņus iemācīs tikpat ļoti mīlēt arī līdzcilvēkus.» Foto: Ivars Veiliņš
Tomēr katram sava gaume un savs
favorīts. Piemēram, jelgavniecei Lāsmai ar dēlu Dāvi patīk britu īsspalvainie, jo agrāk pašiem bijis siāmietis.
«Kaķi mums patīk, un arī apsveram
domu par dzīvnieka iegādi, tomēr saprotam, ka tas mūs vairāk piesies pie
mājas,» tā Lāsma, bet Dāvis priecājās

arī par citiem izstādē apskatāmajiem
dzīvniekiem – papagaiļiem, pelītēm,
kraukļiem, seskiem, alpakām. Smaidot
gar kaķu būriem staigāja arī senioru
pāris Biruta un Edgars Rodzes no
Ozolniekiem. «Mums arī pašiem ir kaķi
– lauku minkas, kuri peļo –, bet šie ir
īsti skaistuļi,» tā Birutas kundze.

Organizatori atceļ «Baltic Summer
Radio dance festival» Jelgavā
Festivāla «Baltic Summer
Radio dance festival» organizatori SIA «Rozblum
Activity group» vakar paziņoja, ka tiek atcelts šo
piektdien, 19. jūnijā, plānotais pasākums pļavā
pretī Jelgavas pilij.

Savā oficiālajā paziņojumā SIA
«Rozblum Activity group» raksta: «Informējam, ka nepietiekamās publikas
intereses un līdz ar to nepietiekami
pārdoto biļešu skaita dēļ SIA «Rozblum Activity group» ir spiesta atcelt
19. jūnijā Jelgavā pļavā pretī Jelgavas
pilij paredzēto festivālu «Baltic Sum-

mer Radio dance festival». Biļešu īpašnieki naudu par biļetēm, kas iegādātas
SIA «Biļešu serviss» tīklā, var saņemt
atpakaļ ar pārskaitījumu, aizpildot
pieteikuma veidlapu interneta vietnē
www.bilesuserviss.lv līdz 1. jūlijam.
Pasākuma rīkotāji SIA «Rozblum
Activity group» atvainojas Jelgavas

pilsētas iedzīvotājiem un viesiem par
sagādātajām neērtībām.»
Jāatgādina, ka festivālā bija paredzēta tādu zvaigžņu kā Sandra (Vācija),
Haddaway (Vācija), «Bi-2» (Krievija) un
mūsu pašu izpildītāju Markusa Rivas,
grupu «Musiqq», «Linga» un «Otra
puse» uzstāšanās.

