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Cienījamie jelgavnieki!
Mēs, latvieši, esam unikāli ar savu gara bagātību un spēku,
kas cauri gadsimtiem ļāvis pūrā salocīt neizsmeļamu
kultūras mantojumu.
Kamēr svinēsim vasaras saulgriežus, dziedāsim Līgo dziesmas
un degsim Jāņu ugunskurus, pastāvēs latviešu tauta.

Lai līksmi un skanīgi
Jums Līgo svētki!
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Ielīgosim saulgriežus!
Jelgavniece audēja Aija
Mālkalne un viņas ģimene
uzskata, ka tautas dvēsele
ir tās kultūra, tieši tādēļ ģimene augstu godā latviešu
gadskārtas, svinot ne tikai
ziemas un vasaras saulgriežus. Viņi ievēro tautas
tradīcijas, vairo tās un rada
arvien jaunas kultūras vērtības. Šī dzīvesziņa arī bijusi
par iemeslu savas amatnieku darbnīcas un tautastērpu
darinātavas «Austras raksti»
radīšanai – tā šobrīd ierīkota
ģimenes mājā, kur nelielā,
taču vēsturiskas dvesmas
pilnā telpā top krāšņi tautas
brunči, smalki izrakstīti
lina krekli un citi latviskās
identitātes nesēji. Un šobrīd,
vasaras saulgriežu gaidās,
darbs ģimenes mājās
nerimstas pat vēlās vakara
stundās. Savukārt saulgriežu
vakarā Mālkalnu ģimene
paši tērpjas tautas tērpos,
ievēro senlatviešu tradīcijas
un veic dažādus Līgo svētku
rituālus. Un, kā viņi paši
saka, latviskā dzīvesziņa
viņiem ir neatņemama ne
tikai svētkos, bet arī ikdienā.
 Jana Bahmane

Sagaidot vienus no skaistākajiem latviešu svētkiem – Līgo, kas mums
atgādina par latviešu
tautas tradicionālajām
vērtībām, – Jelgavā notiks vairāki pirmssvētku
pasākumi.
Vasaras saulgriežu vakarā,
21. jūnijā, Jelgavā notiks Lielā saulgriežu ielīgošana, kas ar
daudzveidīgu kultūras programmu un radošajām aktivitātēm
ieskandinās Līgo svētkus. Pasākums Pasta salā pulksten 18 tiks
svinīgi ievadīts ar jauno jelgavnieku sveikšanu «Mūs gaida, mēs
nākam» – tiks sveikti 156 mazie
jelgavnieki, kas nākuši pasaulē no
marta līdz jūnijam. Tiks sumināti
arī konkursa «Sakoptākais pilsēt-

vides objekts» laureāti un dārzu
konkursa «Vides mozaīka», kura
mērķis bija papildināt Jelgavas
pilsētvidi ar jauniem dārziem,
uzvarētāji.
Pēc svinīgās jelgavnieku sveikšanas, pulksten 19.30, ikviens
aicināts uz Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra svētku izrādi – klasiskās
Jāņa Jaunsudrabiņa tautas komēdijas «Jo pliks, jo traks» iestudējumu –, kas arī notiks Pasta salā.
Izrādi iestudējuši režisori Andris
Bolmanis un Arvīds Matisons.
Režisors A.Matisons atzīst, ka šī
latviešu komēdija savā raksturā ir
ļoti piemērota vasaras saulgriežu
laikam un iestudējums priecēs ikvienu, kas devies uz Lielo saulgriežu ielīgošanu, radot īstenu svētku
sajūtu. Izrādi bez maksas aicināts
apmeklēt ikviens jelgavnieks.
Vienlaikus Pils salā pulksten
19.30 ikvienam būs iespēja ie-

saistīties tradicionālās saulgriežu
aktivitātēs, pinot vainagus un
vītnes, aizvadot uguns rituālus,
kā arī piedaloties dejās un rotaļās
folkloras kopu «Upīte», «Trejupe»,
«Vecsaule», «Liepāre» un pašmāju
«Dimzēna» pavadībā.
Saulgriežu ielīgošana noslēgsies
ar uguns rituālu – kvēlskulptūru
jeb šamota skulptūru spīdēšanu –, kas pulksten vienos naktī
notiks Pasta salā. Šogad jau ceturtajā lielformāta keramikas
uguns skulptūru plenērā, kura
tematika ir saulgrieži, piedalīsies
trīs atzītas tēlnieces – Kristīne
Djačenko, Katrīna Vīnerte un Ilze
Emse-Grīnberga. Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Kultūra»
Attīstības plānošanas un projektu
vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka Pasta salā jau tiek
veidots šamota skulptūru parks,
kas vienuviet apkopos keramikas

Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

darbus no visiem Jelgavā notikušajiem skulptūru plenēriem. «Sākotnēji šamota skulptūras bija daļa no
Smilšu skulptūru festivāla, pērn
tās izgreznoja Zinību dienai veltīto
pasākumu «Zinī-Bums», savukārt
šogad skulptūras tiek veidotas,
iedvesmojoties no saulgriežu tematikas. Ik gadu skulptūras mainās
savā veidolā un nozīmē,» skaidro
I.Pirvics. Interesenti skulptūru
radīšanas procesu, kas Pasta salā
norisinās jau no 9. jūnija, aicināti
vērot klātienē. Taču kulminācija ar
lielformāta keramikas jeb šamota
skulptūru spīdēšanu Pasta salā
būs 22. jūnijā pulksten 1 naktī.
Savukārt pašā Līgo svētku priekšvakarā, 22. jūnijā, jelgavnieki
Pasta salā aicināti uz dižizrādi
«Skroderdienas «Silmačos»», kas
pulcēs Latvijā iemīļotus aktierus
un mūziķus, galvenajā lomā –
Ģirts Ķesteris.

Pasta salā būs kafejnīca
 Ilze Knusle-Jankevica

«Galvenais iemesls, kāpēc nolēmām startēt
Pasta salas kafejnīcas
telpu nomas konkursā, ir burvīgā telpu
atrašanās vieta. Manuprāt, Jelgavā nav otras
tik skaistas vietas ar
iespēju atpūsties pie
ūdens. Domājam, ka
mūsu piedāvājums ir
pietiekami kvalitatīvs,
lai tur iederētos,» norāda SIA «Alier» pārstāve Inese Pelše-Lukša. Pašvaldība ar šo
uzņēmumu noslēgusi
līgumu par kafejnīcas
telpu nomu uz 12 gadiem.
Pasta salas kafejnīcas telpu
nomnieks tika noteikts pašvaldības rīkotā izsolē, kurā SIA
«Alier» bija vienīgais pretendents. Uzņēmums ir reģistrēts
2013. gadā un Jelgavā vairāk zināms ar savas kafejnīcas nosaukumu «Coffee&Wine Gallery».
Pasta salā uzņēmums iecerējis
izveidot vēl vienu kafejnīcu,
kurā atšķirībā no jau esošās uzņēmuma kafejnīcas, vairāk tiks
akcentēts ēdiens, nevis kafija
un vīni.
Telpu nomas līgumu puses
jau ir parakstījušas, un šobrīd
uzņēmums sācis plānot remont-

darbus un telpu interjera izveidi.
Šobrīd I.Pelše-Lukša gan nevar
pateikt iespējamo investīciju
apjomu. «Aplēsām, ka būs nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi.
Lai gan saskaņā ar konkursa
nolikumu pašvaldība apņemas
ieguldīt līdz 60 000 eiro komunikāciju izbūvei, ēkā ir plikas betona sienas un, lai to pārvērstu
par tādu kafejnīcu, kādu esam
iedomājušies, nepieciešama gan
liela nauda, gan liels darbs,» tā
uzņēmēja. Tāpat viņa atturas
prognozēt, kad varētu sākties
darbi Pasta salas kafejnīcas
telpās, vien teic, ka cer – tas būs
jau šogad.
Jāpiebilst, ka kafejnīcas ēka
Pasta salā ir 409,5 kvadrātmetrus liela, tai ir divi stāvi un
terase. Uzņēmums «Alier» visu
ēku plāno izmantot tikai kafejnīcas izveidei. Saskaņā ar izsoles
noteikumiem nosacītā nomas
maksa bija 3,21 eiro par kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
Jāpiebilst, ka norisinājās arī
pašvaldības izsoles par tiesībām
ierīkot kafejnīcu pilsētas pludmalēs – Lielupes labā krasta
pludmalē un Pasta salas pludmalē –, bet nepieteicās neviens pretendents. Kā skaidro pašvaldībā,
atkārtotas izsoles rīkotas netiks,
bet, ja kādam tomēr rodas interese par iespēju pludmales
teritorijā vasarā nodrošināt kafejnīcu, lūgums par sadarbības
iespējām interesēties pašvaldībā.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo
publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 17. jūnijā,
laikā no pulksten 8 līdz 12 zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Paplašina iespējas šķirot atkritumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
 Sintija Čepanone

Arvien vairāk iedzīvotāju vēlas šķirot atkritumus – izvērtējot saņemtos pieteikumus ar lūgumu izvietot dalīto
atkritumu konteinerus dzīvesvietas tuvumā, secina SIA
«Zemgales eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.
Nupat vēl astoņās vietās daudzdzīvokļu māju pagalmos
izvietoti dzeltenie un zaļie konteineri atkritumu šķirošanai, savukārt līdz gada beigām šāda iespēja varētu tikt
nodrošināta vēl apmēram desmit vietās pilsētā.
A.Jankovskis atgādina, ka atkritumu šķirošana ļauj samazināt
to atkritumu daudzumu, kas tiek
apglabāts atkritumu poligonā, un

tas ne tikai samazina atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas, bet
arī apliecina atbildīgu attieksmi
pret vidi, jo dalīti savāktie atkri-

tumi tiek nogādāti otrreizējai
pārstrādei. «Šobrīd pilsētā jau
izveidoti ap 140 dalīto atkritumu
savākšanas punktu, un pēdējā laikā arvien vairāk pieteikumu tiek
saņemti tieši no daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem. Visi pieteikumi tiek piereģistrēti, un, tiklīdz
rodas tāda iespēja, konteineri dalītajiem atkritumiem tiek izvietoti
iedzīvotāju norādītajās adresēs,»
kārtību skaidro «Zemgales eko»
valdes loceklis.
Jau ierīkotie dalīto atkritumu
savākšanas punkti papildināti

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

ar astoņiem jauniem – tagad no
citiem sadzīves atkritumiem atšķirot otrreiz izmantojamos, tos ievietojot dalīto atkritumu konteineros,
iespējams arī daudzdzīvokļu māju
pagalmā Meiju ceļā 16; Asteru
ielā 15; Ganību ielā 57, 61 un 63;
Paula Lejiņa ielā 7 un 9; pagalmā
starp daudzdzīvokļu māju Pasta
ielā 24 un 26 un pagalmā starp
mājām Pasta ielā 41, 43 un 45, kā
arī Stacijas ielas 5.a, 5.b un 5.c un
Vīgriežu ielas 34., 36. un 38. mājas
pagalmā. «Izvietojot konteinerus
dalītajiem atkritumiem, apkārtējo

63048800

māju iedzīvotājiem pastkastītēs
ievietojam informāciju par pareizu
atkritumu šķirošanu, atgādinot,
ka dzeltenais konteiners paredzēts
papīram, kartona, plēves, metāla
iepakojumam jeb skārda bundžiņām, kā arī PET pudelēm, kam
jābūt tīrām un saplacinātām, bet
zaļais konteiners – tīram stikla iepakojumam, piemēram, burkām,
pudelēm,» tā A.Jankovskis.
To, kur pilsētā atrodas atkritumu šķirošanas punkti un laukumi,
var uzzināt uzņēmuma mājaslapā
www.zemgaleseko.lv, sadaļā «At-

kritumu šķirošana». Drīzumā
saraksts tiks papildināts arī ar
jaunajām adresēm.
Savukārt pieteikumu dalīto atkritumu vākšanas punkta izveidei
iedzīvotāji aicināti sūtīt pa e-pastu
eko@eko.jelgava.lv. Sazināties ar
SIA «Zemgales eko» var arī pa
tālruni 63023511 vai vēršoties
uzņēmuma birojā – šobrīd SIA
«Zemgales eko» no «Brakšķiem»
Līvbērzes pagastā pārcēlies uz
pilsētas centru un apmeklētājus
pieņem Lielajā ielā 6 (viesnīcā
«Jelgava»), 300. kabinetā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Vidējais bezdarbnieka
pabalsts Jelgavā – 246 eiro
 Jānis Kovaļevskis

«Ja iepriekš lielāku
uzsvaru likām uz kolektīvo apmācību,
komplektējot grupas pēc darba devēju pieprasījuma, tad
šobrīd ar katru darba meklētāju cenšamies strādāt individuāli. Mūsu redzeslokā
ir vairāk nekā 3200
bezdarbnieku, tostarp
jaunieši un pirmspensijas vecuma cilvēki.
Katram ir sava specifiska situācija, prasmes
un iemaņas, kuras ņemam vērā, strādājot
pie individuālā darba
meklēšanas plāna,»
stāsta Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA)
Jelgavas filiāles vadītāja Inga Lejiņa.

Vai un cik bieži sastopaties
ar situāciju, ka cilvēki strādā neoficiāli, bet vienlaikus
saņem arī bezdarbnieka
pabalstu?
Mums izveidojusies cieša sadarbība ar Valsts darba inspekciju, un gadījumos, kad tiek konstatēta nelegālā nodarbinātība,
inspekcija mums par to ziņo.
Tad pārbaudām, vai minētās
personas ir reģistrētas mūsu
datubāzē. Ja tā ir, bezdarbnieka
statuss tiek zaudēts. Savukārt
gadījumos, kad mūsu darbiniekiem rodas aizdomas, ka cilvēks
patiesībā strādā, mēs palielinām
līdzdarbības pasākumu skaitu
un lūdzam ierasties filiālē biežāk. Ir bijuši gadījumi, ka cilvēki
paši pārtrauc sadarbību, un tas
varētu norādīt, ka viņi nav bijuši
aktīvi darba meklētāji.

«Joprojām aktuāla ir reģionālās mobilitātes programma, kurā var pieteikties arī jelgavnieki.
Tā ir iespēja saņemt transporta vai īres izdevumu kompensāciju līdz 100 eiro mēnesī pirmos
Vadītāja uzsver, ka īpaši četrus mēnešus gadījumā, ja potenciālā darba vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā
gandarīta ir par to, ka pēdējos no deklarētās dzīvesvietas un darba vieta neatrodas Rīgā,» stāsta Nodarbinātības valsts
Foto: Raitis Supe
gados pilsētā samazinājies ilgsto- aģentūras Jelgavas filiāles vadītāja Inga Lejiņa.
šo bezdarbnieku skaits. «Katrs
gadījums, kad izdodas palīdzēt būs arī darba devējiem, kuri Kādam nepieciešams tikai iedro- rāk parādās arī vienkāršo darbu
cilvēkam atgriezties darba tirgū varēs izraudzīties darbam pie- šinājums un motivācija apgūt vakances, kur nav nepieciešamas
pēc vairāku gadu pārtraukuma, mērotākos kandidātus vai arī pamatprasmes, lai labāk saga- kādas konkrētas profesionālās
ir maza uzvara, tādēļ ar pozitī- paši pieteikt jauniešus dalībai tavotos darba intervijām, bet iemaņas. Vajadzīgi krāvēji, pavām priekšnojautām gaidām jau- nodarbinātības programmā.
citam jāmācās vairāk, lai iegūtu kotāji, tirdzniecības darbinieki.
no motivācijas programmu darba
jaunu profesiju un atrastu savu Arvien biežāk
meklētājiem, kurā dažādu jomu
No 2014. gada NVA tiek jomu darba tirgū. «Jauniešu darbiniekus no
profesionāļi jeb mentori strādās īstenots Eiropas Sociālā garantijas» programmā mums Jelgavas mēģiar šiem cilvēkiem un kopīgi mek- fonda projekts «Jauniešu izveidojusies laba sadarbība ar na aizvilināt arī
lēs individuālus risinājumus, kā garantija», sniedzot iespēju nevalstiskajām organizācijām, Rīgas un citu
izkļūt no pabalstu purva, atgūt apgūt profesiju jauniešiem, kuras labprāt iesaista jauniešus Latvijas pilsētu
pašapziņu un nostāties uz savām kuri nemācās un nestrādā. savu pasākumu organizēšanā. uzņēmumi, sokājām,» tā I.Lejiņa.
Kādi rezultāti ir šai pro Tā ir iespēja veikt brīvprātīgo lot apmaksātu
grammai, un vai jauniešu darbu, apgūt jaunu pieredzi transportu vai
Jau trešo reizi pēc pār- bezdarba problēma jopro- un saņemt stipendiju 90 eiro dzīvesvietu.
traukuma NVA piedāvā jām ir aktuāla?
apmērā.
iesaistīties nodarbinātības
Tāpat kā kopējie bezdarba
Gandrīz 40
pasākumos jauniešiem no rādītāji, arī jauniešu bezdarbs
Cik motivēti ir jaunieši procenti bez15 līdz 20 gadu vecumam. ir samazinājies. Tomēr tā jo iesaistīties piedāvātajās ak- darbnieku ir
Kā vērtējat šo programmu? projām ir aktualitāte, jo katrs tivitātēs?
vecumā virs
Šīs programmas galvenais piektais reģistrētais bezdarbVēlme atrast darbu ir priekš- 50 gadiem – tā
uzdevums ir sniegt jauniešiem nieks ir jaunietis vecumā no noteikums, lai kaut kas izdotos. ir kopējā Eiropas tendence
pirmo darba pieredzi. Tā ir ie- 15 līdz 29 gadiem. Zīmīgi, ka Tas atteicas uz visiem mūsu vai Latvijas specifika?
spēja saprast, ko nozīmē darbs, vairāk bezdarbnieku ir vecuma klientiem. Jāatzīst, ka reizēm
Tā ir kopējā tendence, kura
nopelnīt savu pirmo algu un grupā no 25 līdz 29 gadiem. pietrūkst motivācijas strādāt ar lielā mērā saistīta ar to, ka
apgūt jaunas prasmes. Katram Tie ir jaunieši, kuri lielākoties sevi – ja klients pats nav gatavs mērķtiecīgi nav strādāts pie
programmas dalībniekam tiek jau ieguvuši darba pieredzi, veikt līdzdarbības pasākumus, kvalifikācijas paaugstināšanas.
nodrošināta iespēja strādāt vienu bet dažādu iemeslu dēļ nonā- mums nākas šķirties. Cieši sa- Jelgavā šobrīd ir reģistrēti 1160
mēnesi, tādēļ
kuši mūsu re- darbojamies ar sociālajiem die- bezdarbnieki vecuma grupā virs
šajā gadījumā
dzeslokā. 2015. nestiem informācijas apmaiņas 50 gadiem. Ienākot jaunām tehnevaram runāt
gadā «Jauniešu jomā, lai labāk izprastu kat- noloģijām, mainās darba tirgus
par vakancēm,
garantijas» ak- ra cilvēka situāciju, tomēr, ja prasības, un, lai tās izpildītu,
kuras prasa
tivitātēs Jelga- jaunietim vai jebkuram citam nepieciešamas noteiktas prasaugstu kvalivas filiālē tika mūsu klientam nav motivācijas, mes. Turklāt daļai cilvēku ir arī
fikāciju. NVA
iesaistīti 1029 tad palīdzēt diemžēl nevaram. veselības problēmas, kas būtisrealizētās progjaunieši. Šī pro- Neatkarīgi no vecuma grupas ki ierobežo to vakanču loku, uz
rammas gaitā
jekta piedāvāto cilvēki, kuri ilgāku laiku ir bez kurām viņi varētu pretendēt.
šovasar Jelgaatbalsta pasā- darba, pielāgojas šai situācijai, Tādēļ cilvēki, kuri sasnieguši
vā un tuvākajā
kumu klāsts ir samazina savas prasības pret dzī- 55 gadu vecumu, ir viena no
apkārtnē būs
plašs – tas ie- vi. Arī tā ir savdabīga komforta NVA mērķa grupām, kam pieiespēja strādāt 207 jauniešiem, tver iesaisti profesionālajā un situācija: man ir labi tā, kā ir. Tad dāvājam ne tikai kvalifikācijas
bet Jelgavas pilsēta neatkarīgi neformālajā apmācībā, palīdzību mūsu uzdevums ir ar dažādiem paaugstināšanas iespējas, bet
no NVA realizētās programmas darba meklēšanā, karjeras kon- paņēmieniem izsist cilvēku no šīs arī subsidētās darba vietas.
skolēniem vecumā no 13 līdz 17 sultācijas, profesionālo interešu komforta zonas.
Proti, uzņēmējam, kurš piedāvā
gadiem finansē 430 vakances. izzināšanas pasākumus jeb
darbu šiem cilvēkiem, tiek segti
Jāuzsver, ka vecākiem, kuru «Darbnīcas jauniešiem», konRegulāri apkopojat datus 50 procenti no darba algas,
bērni iesaistās minētajos no- kurētspējas paaugstināšanas par pilsētā piedāvātajām nepārsniedzot valstī noteiktās
darbinātības pasākumos, tiek pasākumus, atbalstu reģionāla- vakancēm. Vai pēdējo gadu minimālās mēneša darba algas
saglabāti nodokļu atvieglojumi jai mobilitātei, palīdzību pašno- laikā šajā ziņā ir novēroja- apmēru. Ja tiek nodarbināta
un nekādas papildu darbības darbinātības vai uzņēmējdarbī- mas kādas tendences?
persona ar invaliditāti, tad NVA
saistībā ar Valsts ieņēmumu bas uzsākšanai, iespējas iegūt
Piedāvāto vakanču kļūst vai- sedz dotāciju, kas nepārsniedz
dienestu nav jāveic.
darba pieredzi un attīstīt darba rāk. Šogad vien filiālē esam reģis- 555 eiro. Subsidētās darba vieiemaņas, iesaistoties tādos no- trējuši gandrīz 700 brīvu darba tas ir pieejamas arī jauniešiem
Vai jaunieši joprojām var darbinātības pasākumos kā vietu. Likums paredz, ka no 1. un cilvēkiem ar invaliditāti.
pieteikties darbam vasarā? «Pirmā darba pieredze jaunie- janvāra NVA jāreģistrē arī visas Subsidēto darba vietu programJā, pieteikties šim pasākumam tim», «Subsidētās darba vietas valsts un pašvaldības iestāžu un mā šobrīd tiek piedāvāta iespēja
varēs līdz pat augustam, tomēr jauniešiem bezdarbniekiem» un uzņēmumu vakances. Vakanču iesaistīties 41 potenciālajam
nevaram garantēt, ka visiem «Darbam nepieciešamo iemaņu piedāvājums ir pietiekami plašs. darbiniekam. Zīmīgi, ka pēc
tiks nodrošināta iespēja strādāt, attīstība nevalstiskajā sektorā». Ja iepriekš visvairāk meklēja tie- subsidētajām darba vietām ir
jo jau šobrīd pieteikušies vairāk Katrs iesaistītais jaunietis tiekas ši kvalificētus speciālistus metāl liels pieprasījums no uzņēmējauniešu, nekā spēsim piedāvāt ar karjeras konsultantu, lai vie- apstrādes, kokapstrādes, medicī- jiem – visus pieprasījumus pat
vakances. Tomēr sava teikšana notos par turpmākajiem soļiem. nas jomā, tad šobrīd arvien vai- nevaram apmierināt.

Kāds ir vidējais Jelgavā
reģistrētā bezdarbnieka
pabalsts?
Bezdarbnieka pabalstu aprēķina un izmaksā Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra. Pēc
pēdējiem datiem, vidējā summa,
kura izmaksāta Jelgavā reģistrētajiem bezdarbniekiem, ir 246
eiro. Tas ir mazliet vairāk nekā
vidēji valstī.
Latvijā ir vairāk nekā 50
tūkstoši jeb
aptuveni seši
procenti no visiem nodarbinātajiem, kuru
vienīgā darba
vieta ir mikrouzņēmums.
Tas nozīmē,
ka šiem cilvēkiem bezdarba
gadījumā pienāksies niecīgs
pabalsts.
Mikrouzņēmumu darbiniekiem patiešām ir ierobežotas
sociālās garantijas, tajā skaitā daudz mazāks iespējamais
pabalsts bezdarba gadījumā.
Turklāt jārēķinās, ka gadījumā,
ja cilvēks bijis mikrouzņēmuma īpašnieks, NVA viņš varēs
reģistrēties tikai pēc tam, kad
uzņēmums būs likvidēts.

«Katrs piektais reģistrētais bezdarbnieks
ir jaunietis vecumā
no 15 līdz 29 gadiem.
Zīmīgi, ka vairāk bezdarbnieku ir vecuma grupā no 25 līdz
29 gadiem.»

«Piedāvāto vakanču
kļūst vairāk. Šogad
vien Jegavas filiālē
esam reģistrējuši gandrīz 700 brīvu darba
vietu.»

Vai darba devēju prasības
nav pārāk augstas? Bieži
vien pieprasījums un prasības pret potenciālajiem
darbiniekiem mainās pietiekami strauji, lai izglītības
sistēma spētu apmācīt vai
pārkvalificēt cilvēkus konkrētam darbam.
Darba devēji ir dažādi. Ir tādi,
kuri sapratuši, ka labus darbiniekus neviens uz paplātes
nepienesīs, un viņi paši aktīvi
sadarbojas ar NVA un izglītības
iestādēm – piedāvā prakses vietas
vai papildu apmācības potenciālajiem darbiniekiem. Piemēram,
speciālisti, kuri tiek apmācīti
darbam ar CNC programmējamajiem darbgaldiem metālapstrādes
uzņēmumos, tāpat kā metinātāji
teju 100 procentos gadījumu
iekārtojas darbā. Grūtāk klājas
tiem uzņēmējiem, kuri nav
gatavi paši iesaistīties darbinieku
sagatavošanā. Šobrīd speciālistu
trūkums ir aktuāls teju visās
nozarēs, un mūsu darba devējiem
jārēķinās, ka par darbiniekiem nākas konkurēt ne tikai Jelgavas, bet
arī Latvijas un Eiropas mērogā.

Pilsētnieks vērtē

Kādas ir jūsu
Jāņu svinēšanas
tradīcijas?
Melānija,
skolniece:
– Ar ģimeni
un draugiem
Jāņus parasti
svinam ārpus
pilsētas. Manuprāt, vasaras saulgriežu nakts
nav iedomājama bez vainagu
pīšanas un mešanas ozolā, sekojot
senču ticējumam, – cik reižu vainags no ozola nokritīs, tik gadus
meita paliks neprecēta. Līdztekus
tradicionālajām Jāņu aktivitātēm –
ugunskura kurināšanai un jāņuzāļu
vākšanai –, mēs parasti rīkojam arī
sporta spēles un šaušanas sacensības. Cieņā ir arī ģimenes drauga
gatavotā cauraudzīte, kas ik gadu
ir neatņemama svētku mielasta
sastāvdaļa.
Anna, pensionāre:
– Jāņus ar
bērniem un
mazbērniem
tradicionāli
svinam vasaras mājā netālu no Jelgavas. Dēls
ik gadu parūpējas par svētku vietas
labiekārtošanu, un Jāņu nakti aizvadām, dziedot tematiskās dziesmas un dejojot. Bērni vēlāk dodas
līgot pie kaimiņiem, atgriežoties
vien uz rīta pusi.
Jānis, pastnieks:
– Va s a r a s
sa ulgriežu
nakti parasti
aizvadu pie
kaimiņa – pulcējamies ar draugiem, dziedam
dziesmas, baudām Jāņu sieru un
alu. Svinam kā pienākas – cauru
nakti, kamēr turam, galu galā –
jāsagaida taču mana vārda svētki!
Līga, inspektore:
– Gandrīz katru gadu Jāņus
svinam laukos Latgalē.
Mūsu ģimenē
saulgrieži tiek aizvadīti diezgan tradicionālā gaisotnē – meitenes pin
trejdeviņu zāļu vainagus, savukārt
puiši veic tradicionālos rituālus pie
latviešu vīrišķības simbola – ozola.
Protams, ir arī jāņuguns un lēkšana
pāri ugunskuram.
Endijs, skolnieks:
– Mēs ar ģimeni Jāņus
svinam mājās. Ik gadu
pie mums ierodas ģimenes draugi, ar kuriem
kopā kuram uguni un ēdam
svētku mielastu. Parasti vecāki
parūpējas par svētku aktivitātēm,
taču es ar ģimenes draugu bērniem spēlēju spēles svaigā gaisā.
Mana Jāņu nakts gan nav diez
ko gara, jo ap diviem man jau
jādodas gulēt.
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«Izgaršo vietējo» gardēžiem
piedāvā vasaras ēdienkarti
 Sintija Čepanone

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs sadarbībā ar Jelgavas
ēdināšanas uzņēmumiem arī šajā vasaras sezonā gardēžiem
sagādājis īpašu piedāvājumu «Izgaršo
vietējo!». Līdz 30.
septembrim ēdināšanas uzņēmumos var
nobaudīt ēdienus, ko
raksturo vasarīgi vieglas un izsmalcinātas
garšu kombinācijas.
Piedāvājuma «Izgaršo vietējo!» laikā Jelgavas ēdināšanas
uzņēmumi ir papildinājuši
savas ēdienkartes ar vasaras
sezonai atbilstošiem ēdieniem,
kuru pagatavošanā izmantota
mājražotāju un saimniecību
produkcija.
Kā informē Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, gardēži
šajā sezonā aicināti baudīt
svaigus salātus ar sezonas dārzeņiem vai mājas sieru, zivju
ēdienu cienītājiem tiek piedā-

vāta dažādos veidos pagatavota
store un līdaka, bet jaunas garšas kombinācijas varēs novērtēt
liellopa, strausa, truša, vistas
un cūkgaļas ēdienos.
Piedāvājumā ir arī uzkodas,
zupas, atspirdzinoši dzērieni un saldējuma kokteiļi, kā
arī gardi deserti, piemēram,
piparmētru musa kūka ar
mandeļu šokolādes biskvītu,
piparmētru–plūškoka mājas
zefīri un atvēsinošs piparmētru
saldējums.
Jelgavas pilsētā šos un citus vasaras ēdienus iespējams
nogaršot ģimenes restorānā
«Hercogs» (K.Barona ielā 3),
krodziņā «Istaba» (Jāņa Čakstes bulvārī 7), restorānā «La
Tour de Marie» (Akadēmijas
ielā 1), bistro «Silva» (Driksas
ielā 7/9), picorānā «Tami-Tami»
(Lielajā ielā 19a), pusdienu
restorānā «Otto» (Lielajā ielā
17) un tējas namiņā «Silva»
(Pilssalas ielā 2a).
Vairāk informācijas par īpašo
sezonas piedāvājumu un atpūtas iespējām Jelgavas apkārtnē
var uzzināt mājaslapā www.
visit.jelgava.lv.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMA IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMAM DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanu, līdz 2016. gada 4. augusta plkst.17 var iesniegt JPPI «Pilsētsaimniecība» pieteikumu saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai». Pieejamais Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 7396,72 euro.
Informācija – pa tālruni 63084475 vai e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Projektu vadības sektora projektu vadītāja amata vietu (1 vakance):
Galvenie pienākumi:
1. konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus
un fiziskas personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. veikt pašvaldības investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu
un projektu īstenošanu;
3. koordinēt pašvaldības institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi,
iesniegšanu un projektu īstenošanu;
4. organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma
devēja prasībām;
5. meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projektu
ideju finansējuma piesaistes iespējām;
6. savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu
izstrādē.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā
(tiks uzskatīta par priekšrocību);
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja analizēt, strādāt intensīvi,
patstāvīgi un uzņemties atbildību;
• spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem,
iekļaujoties noteiktajos termiņos;
• labas organizatoriskās prasmes;
• labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office un biroja tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi
«Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja amata konkursam»
līdz 2016. gada 29. jūlijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005583, e-pasts:
anita.kulsa@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» (turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)
pārdod gāzes apkures katlu «Junkers ZBR90-1A», Q=90 kW (turpmāk – izsoles priekšmets)
rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļas
«Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt no 2016. gada 17. jūnija līdz 27. jūnijam, iepriekš
sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi, tālrunis 63026496,
mobilais tālrunis 26016003.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 28. jūnija plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 2016. gada 28. jūnijā plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena – 2000 euro.
6. Izsoles nodrošinājums – 200 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI
«Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», konts LV61UNLA 0050 0010 0312 1, norādot maksājuma
mērķi «Kustamās mantas: gāzes apkures katla, rakstiska izsole».
7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Īsi
 S I A « J e l g a v a s a u t o b u s u
parks» informē, ka 23. un 24. jūnijā Jelgavas pilsētas maršrutu
tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta. Savukārt 24. jūnijā atsevišķos
maršrutos nekursēs agrākie reisi
– plašāka informācija pieejama
uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.
 24. jūnijā Jelgavas tirgus
būs slēgts. Pārējās dienās tirgus
strādās kā ierasts, informē «Jelgavas tirgus» valdes loceklis Valdis
Labanovskis.
 Laika posmā no 1. jūlija līdz
7. augustam Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC) Metodiskā bibliotēka
būs slēgta. No 20. jūnija līdz
8. augustam tiks pārtraukta
grāmatu un žurnālu izsniegšana
bibliotēkā. «Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām, un gaidīsim jūs 8. augustā, kad bibliotēka
atsāks darbu pēc ierastā grafika!»
norāda ZRKAC.

Foto: Austris Auziņš
Skanot latviešu tautasdziesmai «Dod, dieviņi», 14. jūnijā Svētbirzī sākās komunistiskā genocīda upuru
piemiņai veltīts atceres pasākums, kuru ar emocionālu uzrunu ievadīja Jelgavas politiski represēto
apvienības «Staburadze» vadītāja Valda Dzintare. «Bads, aukstums, bailes, vardarbība, izmisums, spīts,
cerība un cīņa par dzīvību un pašapziņu vieno visus 20. gadsimta traģisko vēstures notikumu bērnus,»
citējot Vairu Vīķi-Freibergu, 14. jūnija deportācijas, kurām šogad aprit 75 gadi, raksturoja V.Dzintare.
Noliekot ziedus pie piemiņas akmens, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš aicināja ikvienu
no mums neaizmirst savas tautas vēsturi. Pēc atceres brīža Svētbirzī jelgavnieki devās uz Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, kur tika atklāta ceļojošā izstāde «Aizvestie (deportācijas
no Baltijas valstīm)», kas izveidota ar mērķi godināt aizvadītā gadsimta četrdesmito gadu deportācijās izsūtīto cilvēku piemiņu un nodot vēsturisko atmiņu nākamajām paaudzēm. Muzeja direktores
vietnieks zinātniskajā darbā Gints Putiķis skaidro, ka jauniešiem vēsturiskā apziņa vēl ir formēšanās
procesā, tādēļ šī izstāde ir noderīgs informācijas avots. Tieši tāpēc tā rudenī ceļos pa Jelgavas mācību
iestādēm, lai izglītotu skolēnus par būtiskākajiem Latvijas vēstures notikumiem 20. gadsimtā. «Tika
salauzts latviešu tautas mugurkauls, bet ne tauta pati,» izstādes būtību raksturo G.Putiķis.

Saskaņot topogrāfiju tagad var arī elektroniski
 Sintija Čepanone

skaņošanu padarītu klientiem
ērtāku, «Pilsētsaimniecība»
Vidēji nedēļā pašvalieviesusi jaunu pakalpojumu
dības iestāde «Pilsēt– iespēju topogrāfiju saskasaimniecība» saskaņo
ņošanai iesniegt attālināti, to
ap 15 topogrāfiju.
digitālā failā augšupielādējot
Līdz šim topogrāfisko
mājaslapā www.pilsētsaimnieuzmērījumu mateciba.lv un aizpildot sagatavoto
riāli izskatīšanai «Pilformu.
sētsaimniecībā» bija
«Pilsētsaimniecības» vadījāiesniedz klātienē,
tājs Māris Mielavs skaidro, ka
taču kopš šīs nedēļas
vidēji nedēļā iestādē tiek sato var izdarīt arī elekskaņotas apmēram 15 topogrātroniski.
fijas. «Arī turpmāk iesniegtā
topogrāfija tiks izskatīta un
Lai apakšzemes komuni- saskaņota septiņu darba dienu
kāciju uzmērīšanas plāna sa- laikā no iesniegšanas brīža,

taču priekšrocība ir tā, ka
klients aizpildītu veidlapu
topogrāfiju izskatīšanai un
saskaņojuma saņemšanai var
iesniegt ne tikai klātienē, bet
arī elektroniski,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka šāds «Pilsētsaimniecības» saskaņojums
nepieciešams gan fiziskām, gan
juridiskām personām, ja plānotie darbi saistīti ar pilsētas
apakšzemes komunikācijām
– elektrotīkliem, meliorācijas
un lietus ūdens kanalizācijas
tīkliem, kā arī sakaru kanalizāciju –, par kurām atbildīga
ir «Pilsētsaimniecība».

Jelgavnieki – aktīvākie
nacionālo dārgumu jaunatklājēji
 Sintija Čepanone

Noslēdzies Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un
Ozolnieku novada
jauniešu iniciatīvas
«Nacionālo dārgumu jaunatklāšana»
pirmais posms – tā
laikā vairāk nekā 24
klašu kolektīvi izmantojuši iespēju iepazīt
un veikt uzdevumus
nacionālās nozīmes
objektos, vienlaikus
sacenšoties par balvām. Aktīvākie nacionālo dārgumu jaunatklāšanā iniciatīvas
pirmajā posmā bijuši
jelgavnieki.
Iniciatīvas «Nacionālo dārgumu jaunatklāšana» vadītāja
Elīna Miķelsone stāsta, ka
pirmajā posmā par balvām
sacentās 24 klases no deviņām
skolām, kuras līdz 31. maijam
bija ievadījušas datus par objektu apmeklējumiem. Bet
kopējais dalībnieku skaits, kas
iesaistījās pirmajā iniciatīvas
posmā, ir daudz lielāks. Klases
tika vērtētas atsevišķi Jelgavas

pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku
novadā, un vērtēšana noritēja
trīs klašu grupās, katrā paredzot apbalvot vienu klasi,
kas ieguvusi augstāko punktu
skaitu.
No Jelgavas iniciatīvā iesaistījās vairāk nekā 11 klases no
sešām skolām, un 1. – 4. klašu
grupā ar 105 punktiem uzvarējusi Jelgavas 6. vidusskolas
4.b klase, 5. – 9. klašu grupā
visvairāk punktu ieguvusi Jelgavas 6. vidusskolas 9.b klase,
bet 10. – 12. klašu grupā triumfējusi Jelgavas tehnikuma 108.
grupa, iegūstot 795 punktus.
Tikai par dažiem punktiem no
šīs grupas atpalika Jelgavas
tehnikuma 110. grupa. «Jelgavas tehnikuma grupas ne tikai
ieguvušas visvairāk punktu,
bet arī apmeklējušas visvairāk
objektu un piedalījušās arī
papildu konkursā #bildepretbildi. Tajā uzvarēja 108. grupa,
iegūstot klases fotosesiju pie
Latvijā pazīstamā fotogrāfa
Jāņa Mickēviča,» tā E.Miķelsone, piebilstot, ka mūsu pilsētas
uzvarētāju apbalvošana plānota 1. septembrī.
Pirmajā posmā kopumā apmeklēti 19 no 20 nacionālajiem

dārgumiem. Rekordu – 14
apmeklētus objektus – uzstādījušas divas skolēnu grupas
no Jelgavas tehnikuma.
Iniciatīvas vadītāja akcentē,
ka četru mēnešu ilgais pirmais
posms pārbaudīja iniciatīvas
ideju realitātē: «Tests ir bijis
veiksmīgs, un jau nākamajā
mācību gadā klases tiks aicinātas ne tikai apmeklēt 20
iniciatīvā iekļautos nacionālos
dārgumus, bet arī pieteikt un
apmeklēt lokālos dārgumus
Jelgavas pilsētā, Jelgavas un
Ozolnieku novadā,» piebilst
viņa, atgādinot, ka nacionālo
dārgumu jaunatklāšanas process ir dāvana skolēniem un
skolām – noslēgumā skolēni
un skolas pasniegs dāvanu Latvijai: laika kapsulu, kurā būs
laba vēlējumi valstij un dokumenti par iniciatīvas norisi. Šī
laika kapsula, kas tiks dāvāta
Valsts prezidentam 2018. gadā,
būs dāvana Latvijai nākotnē ar
vēlējumu to atvērt valsts 150.
dzimšanas dienā.
Plašāka informācija par objektiem, veicamajiem uzdevumiem un balvām pieejama
iniciatīvas mājaslapā www.
nacionaliedargumi.lv.

 Jelgavas trūcīgajām ģimenēm, kurās aug bērni vecumā
no 5 līdz 16 gadiem, šonedēļ
sāk izsniegt jaunos bezmaksas
mācību piederumu komplektus.
Lai saņemtu skolas piederumus, jāuzrāda Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes 2016. gadā
izdota izziņa par trūcīgas personas statusu. Kancelejas preču
komplektus var saņemt Latvijas
Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas
telpās Stacijas ielā 13 pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 11 līdz 15 vai bērnu
radošo domu un darbu centrā
«Svētelis» Pļavu ielā 2 ceturtdienās no pulksten 12 līdz 16,
informē Sociālo lietu pārvalde.
Trūcīgā ģimene ar skolas vecuma
bērniem var izvēlēties – saņemt
skolas piederumus (burtnīcas,
klades, zīmēšanas papīru, vāciņus,
mapes, rakstāmlietas, akvareļa un
guaša krāsas, rakstāmpiederumus
un citus mācībām nepieciešamos
individuālos mācību līdzekļus)
vai skolas somu. Katram trūcīgas
un krīzes vai ārkārtas situācijā
nonākušas ģimenes bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem kalendārajā gadā pienākas tikai viens
skolas piederumu komplekts.
Tāpat paku izdales punktos Stacijas ielā 13 un Pļavu ielā 2 trūcīgajām personām turpinās pārtikas
paku un higiēnu preču izdale.
Jāatgādina, ka trīs mēnešu laikā
vienai personai paredzētas divas pārtikas pakas, kā arī viens
higiēnas piederumu komplekts,
ja ģimenē aug bērni vecumā līdz
18 gadiem.
 A b ā s J e l g a v a s p i l s ē t a s
pludmalēs pagājušajā nedēļā tika pļautas ūdenszāles.

«Ūdenszāles Lielupes pludmalēs
tiek pļautas katru gadu,» stāsta
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska, turpinot: ūdenszāles ne tikai traucē peldētājiem
un rada nepievilcīgu skatu, bet
var arī izraisīt avārijas situācijas,
aizķeroties aiz laivām, peldlīdzekļu motoriem. Šogad ūdenszāļu
pļaušanas darbus veica SIA «SB
Transbulk». «Ar laivai piekabinātu
speciālu agregātu ūdenszāles
tiek izrautas un aizvilktas tuvāk krastam, no kurienes tās ar
grābekli tiek izvilktas no ūdens
un utilizētas,» procesu apraksta
Ž.Barkovska. Paredzēts, ka šovasar
ūdenszāles pludmalēs tiks pļautas
divreiz – nākamreiz augustā pirms
Piena, maizes un medus svētkiem.

Ilze Knusle-Jankevica
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Atver durvis uz Āfriku!

Par baudu Smilšu skulptūru festivāla apmeklētāju acīm šogad gādāja
15 mākslinieki no desmit valstīm: Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Ukrainas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Bulgārijas, Portugāles, Turcijas un
Krievijas. Interesenti varēja apskatīt ne tikai konkursa darbus, bet arī
demo skulptūru, smilšu parka sargus, bāru un fotoskulptūru.

Bulgārijas mākslinieka Ruslana Korovkova skulptūra
«Maģijas tumšā puse» vizuāli atgādina pašu mākslinieku,
bet tās ideja ir vērst uzmanību uz pasaulē notiekošo.

Lielbritānijas māksliniece Reičela Stabbs Jelgavas festivālā
piedalījās pirmo reizi un uzlika sev augstu latiņu: «Man patīk
veidot dzīvniekus, bet biežāk sanāk taisīt ziloņus. Šoreiz nolēmu
veidot lauvu – lielu, reālistisku un reizē ģeometrisku,» stāsta
māksliniece. Arī festivāla apmeklētāji atzīst, ka šī ir viena no
iespaidīgākajām šī gada skulptūrām: kvalitatīva, detalizēta.

Sejas tuvplāns un iespēja ieskatīties acīs – tieši tas visvairāk apmeklētājus piesaistīja krievu mākslinieka Ivana
Loktjuhina darbam «Sejas»: afrikānietei ar surikatu uz
galvas. Pats mākslinieks smej, ka surikatu veidojis pēc
savas līdzības. «Katrā dzīvniekā ir arī kaut kas no cilvēka,» tā viņš, jau nopietnāk piebilstot: ieskatoties acīs, var
Mākslinieku Kārļa Īles, Ainara Zingnika, Maijas Puncules (Latvija) ieraudzīt vai nu otra dvēseli, vai savu atspulgu.
un Edas Kaitanas (Turcija) veidotā demo skulptūra piesaistīja
daudzus festivāla apmeklētājus. Arī tie, kuri nebūt nesteidza
nobildēties pie katra darba, demo skulptūras pievilcībai pretoties
nespēja. «Šajā skulptūrā dzīvnieku pasaules valdnieks un cilvēku
pasaules, Āfrikas, valdniece, pieskaroties vairogam, kas simbolizē
mieru, noslēdz mierizlīgumu,» stāsta idejas autors K.Īle.

«10. Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls ar tēmu «Āfrika» ir
noslēdzies. Šogad apmeklētāji norādījuši, ka darbi ir simpātiski un
viegli uztverami, jo nav abstrakti un raisa asociācijas ar Āfriku. Tāpat
apmeklētāji uzsvēruši, ka šogad ir veiksmīgāks skulptūru izvietojums
un pie atsevišķām skulptūrām neveidojās burzma, turklāt smilšu
parks ieguvis plašumu, jo ir trīs ieejas,» aizvadīto festivālu vērtē
pašvaldības iestādes «Kultūra» festivāla kurators Ivars Pirvics, piebilstot, ka viss, kas bija atkarīgs no organizatoriem, arī tika izdarīts.
«Vienīgais, ko nevar ietekmēt, ir laikapstākļi, un to maiņu varēja
just pēc festivāla apmeklētāju skaita – kā uzspīdēja saule, arī cilvēku
vairāk.» Mācoties no pieredzes, rudenī tika pacelts smilšu parks, lai
izveidotu ūdens noteces un nerastos bļodas efekts, līdz ar to arī
lietus laikā smilšu parks bija ērti izstaigājams.
Apkopojot festivāla apmeklētāju atbildes uz brīvprātīgo anketām,
pēc provizoriskajiem datiem, lielākā daļa – apmēram 85 procenti –
bija viesi no Lietuvas. Bijuši arī apmeklētāji no Igaunijas, Krievijas un
pat Brazīlijas. Un, protams, no dažādām Latvijas pilsētām.
Smilšu skulptūru parks Pasta salā joprojām ir atvērts apmeklētājiem:
darbadienās no pulksten 10 līdz 22, brīvdienās – no pulksten 11 līdz
21. Parks būs slēgts laikā, kad Pasta salā notiek maksas pasākumi un
sagatavošanās darbi tiem, piemēram, sestdien, kad Pasta salā notiks
Dzintara dziesmu fināls, arī no 22. līdz 24. jūnijam. Tiesa, maksas
pasākumu apmeklētājiem būs iespēja apskatīt arī smilšu skulptūras.
Maksa par apmeklējumu: 2 eiro pieaugušajiem; 1 eiro skolēniem,
studentiem, pensionāriem, invalīdiem; bez maksas – bērniem līdz
7 gadu vecumam. Plānots, ka smilšu skulptūru parks būs atvērts
līdz septembrim.

«Jelgava ir maza pilsēta, bet gudra un skaista, un
šo skaistumu vairojam ar tādiem pasākumiem kā
šis, jo skaistums pievilina. Un tāds arī ir mūsu mērķis – lai Jelgavu apmeklē vairāk tūristu, vienlaikus
baudot arī mākslu,» sveicot māksliniekus Smilšu
skulptūru festivāla apbalvošanas ceremonijā, kas
notika uz kuģīša pie «Silvas» tējas namiņa, teica
pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Skulptūras žūrijas sastāvā vērtēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pilsētas
galvenā māksliniece Laura Vizbule, LLU profesore ainavu arhitekte Aija Ziemeļniece
un tēlnieks, starptautisku ledus, sniega un smilšu skulptūru konkursu laureāts un šī
gada demo skulptūras idejas autors Kārlis Īle. Galvenā balva šogad tika Portugāles
māksliniekam Pedro Miram (centrā), otrā vieta – Krievijas māksliniekam Andrejam
Košeļevam, trešā – Lielbritānijas māksliniecei Reičelai Stabbs.
«Esmu priecīgs par balvu, bet uzskatu, ka to ir pelnījis ikviens no skulptoriem,
kas piedalījās konkursā,» pēc apbalvošanas pauda Portugāles mākslinieks P.Mira.
Viņš Jelgavas smilšu skulptūru festivālā debitēja ar darbu «Māte Āfrika». «Es pats
nedaudz jūtos kā afrikānis, jo Portugāles un Āfrikas vēstures saknes ir saistītas, viņi
mūsu valstī ir atstājuši savu kultūru, arhitektūru un DNS,» tā mākslinieks, uzteicot
to, ka Jelgavas festivālā māksliniekiem dota radošā brīvība. Par savu skulptūru
viņš saka: «Āfrika ir cilvēces māte, un mans darbs to simbolizē. Ar savu skulptūru
aicinu cienīt Āfrikas kontinentu.»

«Jelgavā esam bijuši
gan uz smilšu, gan uz
ledus skulptūrām, tāpēc arī šogad atbraucām. Skaisti, ir ko apskatīt!» saka rīdziniece
Vlada, bildējoties pie
Krievijas mākslinieces
Tatjanas Tikas skulptūras «Paslēpes».

Par to, ka šogad smilšu skulptūru
festivālam ir jubilejas gads, atgādināja
fotoskulptūra – torte, no kuras ikviens
varēja izlēkt. Tā kā tā bija pirmā skulptūra, ieejot parkā, daudzi, arī Diāna un
Kristaps, pie tās fotografējās. «Sākām
ar atrakcijām, nu esam tikuši pie tortes un tagad dosimies apskatīt pašas
skulptūras,» saka Diāna, piebilstot, ka
primārais ir izbaudīt vasarīgo laiku kopā
ar ģimeni.

Agneses
Rudzītes-Kirilovas darbs
«Karotājs:
no pagātnes
nākotnē» ieguva žūrijas
Simpātijas
balvu. «Manuprāt, man
viss izdevās
un visi festivāla darbi
ir ļoti labi,»
teic māksliniece.

Smilšu festivāla muzikālajā daļā šogad uzstājās tādi mākslinieki kā grupa «Pulsa
efekts» ar etniskiem ritmiem, «Otra puse» ar Antru Stafecku, «Musiqq», Lauris
Reiniks, Samanta Tīna, Aija Andrejeva un DJ Erminass un Mareks Ameriks. Mūziku
festivāla apmeklētāji baudīja, arī neskatoties uz lietu.

10. Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla rezultāti
1. vieta – Pedro Mira «Māte Āfrika»
(Portugāle)
2. vieta – Andrejs Košeļevs «Kalnu karalis»
(Krievija)
3. vieta – Reičala Stabbs «Majestātiski
cēls» (Lielbritānija)
Žūrijas Simpātiju balvas
Agnese Rudzīte-Kirilova «Karotājs: no
pagātnes nākotnē» (Latvija)

Eda Kajtana «Skaistuma aizsegā» (Turcija)
CBS «Igates» simpātiju balva
Irina Taflevska «Atgriešanās bērnībā»
(Ukraina)
AS «Gjensidige» Simpātiju balva
Elizabete Kristensena «Labākie draugi uz
mūžu» (Norvēģija)
Festivāla apmeklētāju simpātija
Reičala Stabbs «Majestātiski cēls»

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto: Austris Auziņš un no JPPI «Kultūra» arhīva
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«Cerībnieks» –
Eiropas čempions

Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» sportists Dmitrijs
Silovs kļuvis par Eiropas čempionu
šķēpmešanā, labojot pats sev piederošo
rekordu. D.Silovs šķēpu raidīja 54,86
metrus tālu (iepriekšējais rekords –
50,48 metri). Sportists startēja arī lodes
grūšanas disciplīnā, un F37 medicīnas
grupā, labojot savu personīgo rekordu, ieguva sudrabu medaļu – 13,17
metri. D.Silovs ar sasniegto rezultātu,
visticamāk, nodrošinājis sev dalību
Riodežaneiro paraolimpiskajās spēlēs
lodes grūšanas disciplīnā. Savukārt
šķēpmešana jelgavnieka medicīnas
grupas sportistiem paraolimpisko spēļu
programmā nav iekļauta.

Krīgers – ātrākais
divos Eiropas
kausa posmos

Futbolistiem svarīga
uzvara Liepājā

11. jūnijā Liepājā tika aizvadīta «SynotTip»
futbola Virslīgas 10. kārtas spēle, kurā FK
«Jelgava» ar 1:0 pārspēja FK «Liepāja».
Vārtus mača 72. minūtē guva mūsu pussargs Boriss Bogdaškins. Šī bija mūsējo
pirmā spēle lietuviešu trenera Sauļa Širmeļa
vadībā, kurš komandu vada kopš 7. jūnija.
Jelgavnieki šobrīd Virslīgas turnīra tabulā ar
10 spēlēs izcīnītiem 13 punktiem atrodas
ceturtajā vietā, no līderiem Jūrmalas «Spartaka» atpaliekot par deviņiem punktiem.
Nākamā spēle FK «Jelgava» ir tieši pret
«Spartaku» 18. jūnijā pulksten 16 Zemgales Olimpiskajā centrā. Jāpiebilst, ka 20.
jūnijā Šveices pilsētā Nionā notiks izloze,
kurā jelgavnieki uzzinās savus pretiniekus
Eiropas līgas turnīrā.
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SPORTS
Pēc svētkiem – strītbols

29. jūnijā pie Jelgavas Sporta halles notiks otrais no četriem
Jelgavas pilsētas
2016. gada čempionāta ielu basketbolā
posmiem, tā sākums
plānots pulksten 18,
bet komandu reģistrācija sāksies no 17.
Sacensības notiek četrās vecuma grupās:
meitenes līdz 15 gadu vecumam, jaunietes un sievietes no 16 gadu vecuma, zēni
līdz 15 gadu vecumam, jaunieši un vīrieši
no 16 gadu vecuma. Pirmajā posmā savās grupās uzvarēja komandas «Pīrāgs»,
«Ikšķile», «Spridzekļi» un «Pilsētas svētku
komanda».

Šodien otrais
«Basta Football» posms

Šodien Jelgavas 6. vidusskolas stadionā
notiks otrais «Basta football» turnīra
posms. Sacensību sākums – pulksten 16,
bet dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten
15. Pirmais posms tika aizvadīts 2. jūnijā,
un tajā piedalījās 25 komandas: 6 vecākajā
grupā (1991. – 1999. g.dz.), 13 vidējā
grupā (2000. – 2004. g.dz.) un 6 jaunākajā
grupā (2005. – 2009. g.dz.). Par uzvarētājiem savās vecuma grupās kļuva komandas
«United», «Šaursliežu dzelzceļš» un «RAF».
Kopumā plānoti seši posmi: 16. jūnijā, 30.
jūnijā, 14. jūlijā, 28. jūlijā un 12. augustā.
Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas
vai citas valsts iedzīvotājs, kurš atbalsta
«Basta Football» spēles principus un ievēro
sacensību nolikuma prasības.

«Lielupes zandarts»
šogad – 2,85 kilogrami
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: no K.Krīgera arhīva

 Ģirts Pommers

Vācijā pagājušās nedēļas nogalē notika Eiropas kausa
izcīņas BMX riteņbraukšanā
5. un 6. posms, kuros lielisks
starts padevās Latvijas elites
grupas braucējiem, jo īpaši
jelgavniekam Kristeram Krīgeram – viņš abos posmos palika
nepārspēts. Panākumi ir arī
Jelgavas meitenēm.

Aizvadītajā sestdienā par
to, kam izdosies noķert
lielāko zandartu jeb «Lielupes zandartu», Lielupē pie
Jelgavas novada Valgundes
pagasta Vītoliņiem sacentās 40 makšķernieki. Tas izdevās saldeniekam Egilam
Zeilišam, kurš startēja kopā
ar draugu Raiti Sidrabu no
Jelgavas.

Lielāko sacensību zivi noķēra jelgavnieki
Valters Rubenis un Roberts
Valters.
Foto: Austris
Auziņš

Eiropas kausa 5. posmā lielisks sniegums padevās visiem Latvijas elites
grupas pārstāvjiem, jo izdevās izcīnīt
pirmās četras vietas. Triumfēja jelgavnieks K.Krīgers, otro vietu izcīnīja Edžus
Treimanis, trešais finišēja Kristaps Vekša,
bet ceturtais – Rihards Veide. Šajā posmā
latviešiem vēl vairāki panākumi, starp
kuriem jāatzīmē jelgavnieces Vanesas Buldinskas 4. vieta junioru meiteņu grupā.
Sestajā posmā elites grupā atkal uzvarēja K.Krīgers, kurš bija ātrāks par
vācieti Luisu Brethaueru un Nīderlandes
pārstāvi Jorisu Harmsenu. V.Buldinskai
– 6. vieta.
Bērnu un jauniešu braucienos lielisks
panākums G10 grupā padevās «Mītavas
kumeļi/BJSS» braucējai Paulai Kibarei,
kura uzvarēja, Paulai Zavinskai – 7. vieta.
K.Krīgers ar savu sniegumu ir apmierināts. «Prieks, ka rezultāti iet uz augšu,»
saka sportists. Tagad viņam sacensību
kalendārā būs pārtraukums, jo nākamais
starts Kristenam ir Latvijas olimpiādē,
kas no 1. līdz 3. jūlijam notiks Valmierā.
BMX braucējs pārstāvēs Jelgavu.

Egils un Raitis noķēra 2,85 kilogramus smagu zandartu un 910
gramus smagu līdaku, un šis loms
viņiem komandu konkurencē ļāva
izcīnīt otro vietu. «Šodien nav tie
labākie laikapstākļi, bet labs rādītājs
bija tas, ka, iebraucot upē, pirmā
līdaka aizlaidās. Bet vispār braucām
ar domu atpūsties, jo galvenais jau
ir pats process,» saka Egils, kurš
saņēma speciālo balvu par lielākā
zandarta noķeršanu. Interesanti, ka
šis zandarts ir Egila šī gada lielākais
loms. «Super loms šodien! Negaidīti!»
E.Zeilišs neslēpj emocijas. Viņš arī
agrāk ir piedalījies makšķerēšanas
sacensībās Jelgavā, bet tieši «Lielupes
zandartā» – pirmo reizi.
Lielāko sacensību zivi noķēra jelgavnieki Valters Rubenis un Roberts
Valters. «Lielupē šogad makšķerēju
pirmo reizi, un šodienas lomu vērtēju
kā viduvēju,» teic Valters, norādot,
ka gribējies tomēr noķert zandartus. Balvu komanda ieguva par 5,3
kilogramus smagu līdaku. Vēl viņi
noķēra 2,2 kilogramus smagu līdaku,
kas komandu vērtējumā jelgavniekiem deva 1. vietu. «Makšķerēju jau
20 gadu, un šogad lielākais loms bija
septiņkilogramīga līdaka. Tas gan
bija Somijā, jūrā, kur biju aizbraucis
atpūsties un pamakšķerēt,» stāsta
Valters. Viņš makšķerēt brauc arī uz
Zviedriju – ārvalstu ūdeņos noķertās

Piedāvā darbu

Meklē darbu

Dārza māju Jelgavā. T.25123171.

Dažādi

VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» (reģ.
Nr.40003407396) aicina darbā medicīnas
māsu un māsas palīgu/sanitāru. Sīkāka
informācija pa tālruni 63007156 (slimnīcas galvenā māsa).

Vīrietis meklē palīgstrādnieka darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.T.25260202.

Mazlietotus ledusskapjus, veļas mašīnas (no
40 līdz 160 EUR). Garantija – 1 gads. Liela
izvēle. Gāzes un elektro plītis, televizorus,
dekoderus, monitorus, datorus, mūzikas
centrus u.c. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057.

Elektriķis.T.26998884.

Piedāvā darbu strādniekiem ogu lasīšanā.
Zvanīt pēc 20.00. T.29660598.
Kārlis Ausmanis.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei)
un manikīram(-ei). Izdevīgi nosacījumi.
T.29607937.
Biedrība «Centrs «Elizabete»» (reģ.
Nr.5008032881) piedāvā darbu pavāram(-ei) bērnu NVO sociālās aprūpes
centrā. Jābūt pavāra izglītībai, valsts valodas zināšanām A2 līmenī, autovadītāja
apliecībai. Darbā jāievēro kristīgās ētikas
normas. Gaidām jūsu CV, motivācijas
vēstuli un atsauksmi pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv. T.63020955.

Apkopējas un trauku mazgātājas darbu.T.24848571.

Pērk
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9. T.22182220
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868.
Lauku māju. T.25853933.

zivis tiekot laistas vaļā. «Lielupes
zandartā» Valters piedalījās trešo
reizi, bet sacensībās rudenī «Lielupes
līdaka» viņš nestartē, jo līdakas tiek
ķertas velcējot.
Vienīgā dāma sacensībās bija Marita
Geidžūne no Iecavas, kura makšķerēja
kopā ar Aivaru Blaumani. Viņi makšķerēšanas sacensībās piedalījās pirmo reizi un noķēra katrs pa asarītim.
«Laiks mūs nebiedē, lai gan bija ļoti
spēcīgs un auksts vējš. Decembrī tā
nesala kā šodien,» teic Marita. Viņas
lielākais loms šogad ir 2,7 kilogramus liela līdaka Lielupē pie Garozas.
«Pirmo reizi, kad iedevu Maritai kātu,
viņa uzreiz noķēra līdaku, un līdz ar
to āķis bija lūpā. Reizēm pat es negribu braukt uz copi, bet viņa saka, ka
vajag,» stāsta viņas pārinieks Aivars.
Arī Andris Steprāns noķēra vienu
zivtiņu un individuālajā vērtējumā
izcīnīja 3. vietu. «Slikti gāja šodien,
bet copi jau nevar nopirkt. Te tu vari
skaņoties, neskaņoties uz to, kā ies,
– rezultātu ietekmēt nevar,» nosaka
Andris. To pierāda kaut vai tas, ka šī
gada lielāko lomu viņš Lielupē Jelgavā
noķēra divas dienas pirms sacensī-

Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
T.20500836
Malka, bērza šāļi, zāģmateriāli, briketes.
T.26488881.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

«Lielupes zandarts 2016»
rezultāti
Individuāli
1. Aivars Voldeks (1,7 kg zandarts un 990
g līdaka) 2. Juris Kļaviņš (790 g zandarts)
3. Andris Steprāns (300 g asaris)
Komandas
1. Valters Rubenis un Roberts Valters
(5,3 kg un 2,24 kg līdakas): balva par
lielāko zivi 2. Raitis Sidrabs un Egils Zeilišs
(2,85 kg zandarts un 910 g līdaka): balva
«Lielupes zandarts» 3. Vladimirs Balodis
un Ruslans Matusevičs (1080 g un 940
g zandarti un 120 g asaris)

bām, kad bija iebraucis upē izmēģināt
laivas motoru. «Desmit reizes iemetu
un izvilku trīs līdakas,» makšķernieks
nobeidz stāstu.
Šogad sacensībās «Lielupes zandarts» piedalījās 40 dalībnieki: 14
komandas un 10 individuāli makšķernieki. Katrā klasē tikai trīs dalībniekiem izdevās iegūt ieskaiti – noķert
zivi, ko būtu vērts svērt. Dalībnieki
tika vērtēti, noķertās zivis pārvēršot
punktos: cik gramus smaga zivs, tik
punktu, bet, ja noķerts zandarts,
punktu skaits dubultojas.

Skursteņslauķis – krāšņu, sildmūrīšu tīrīšana, mūrēšana, remonts. T.27073304
Celtnieks. Mūrēju, tīru skursteņus, plītis,
mūrīšus, krāsnis. T.27478204
«Ormaņi» Tīreļos piedāvā izjādes ar zirgiem un ponijiem. T.28677844
SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176
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Sporta pasākumi
16. jūnijā pulksten 18 – ģimenes
sacensības airēšanā (Pasta salā).
17. jūnijā pulksten 18 – vingrošanas
nodarbība «Līdzsvars un balanss» (Pasta
salā).
18., 25. jūnijā pulksten 10 – sporta
aktivitātes bērniem un skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
18. jūnijā pulksten 16 – futbols:
«Jelgava» – «Spartaks» (ZOC).
19., 26. jūnijā pulksten 10 – nūjošanas nodarbība (Pasta salā).
19. jūnijā pulksten 19 – Jelgavas
čempionāts futbolā 7x7 (ZOC).
21., 28. jūnijā pulksten 17.30 – krosmintona nodarbība (Pasta salā).
21., 28. jūnijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).

Jelgavā šķēpu
metīs labākie
 Ģirts Pommers

Jau ceturto reizi Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks
olimpiskā čempiona Jāņa
Lūša kausa izcīņa šķēpa
mešanā. 19. jūnijā sacensības notiks sešās grupās,
visspraigākā un augstvērtīgākā cīņa plānota vīriešu konkurencē, jo dalību
Jelgavā apstiprinājuši visi
vadošie Latvijas šķēpmetēji
– Zigismunds Sirmais, Jānis
Svens Grīva, Rolands Štrobinders un Ainārs Kovals.
Kā stāsta Latvijas šķēpmetēju kluba
prezidents un sacensību organizators
Gints Palameiks, J.Lūša kausa izcīņā
piedalīsies arī sportisti no Lietuvas
un Igaunijas. «Prieks, ka pieaugušo
grupā dalību apstiprinājuši visi šī brīža
vadošie šķēpmetēji, tāpat piedalīsies
vairāki Igaunijas un Lietuvas sportisti.
Diemžēl sieviešu konkurencē šogad
nepiedalīsies abas vadošās Latvijas
sportistes Sinta Ozoliņa un Madara
Palameika, kurām ir veselības problēmas. Kopējais sportistu skaits varētu
sasniegt 200.»
Sacensībās piedalīsies arī vairāki
Jelgavas vieglatlētikas treneru Aļonas Fomenko un Santas Lorences
audzēkņi: Jekaterina Pučinska, Andris Buske, Anna Ševčenko, Artūrs
Konderko, Elizabete Knope, Kristians
Grudulis un citi.
Sacensības notiks sešās vecuma grupās: D grupā (2005. g.dz.
un jaunāki), C grupā (2003./2004.
g.dz.), B grupā (2001./2002. g.dz.),
A grupā (1999./2000. g.dz.), junioru
(1997./1998. g.dz.) un pieaugušo (1996.
g.dz. un vecāki).
Sacensības pulksten 11 uzsāks
bērnu grupas, pulksten 16 plānota
atklāšana, ap pulksten 16.30 mačus
uzsāks sievietes, bet vīriešiem sacensību sākums plānots ap pulksten 18.
Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša
kausa izcīņu šķēpmešanā organizē
Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā
ar Jelgavas Sporta servisa centru.
Juristu birojs OFERENTS – komersantu,
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls uz
EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo īpašumu;
palīdzība tiesvedībā. Pasta 45 – 4, Jelgava.
T.63021005, 29274771.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
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.

Kravu pārvadājumi. T.25446667.

Aizsaulē aizgājuši

Attīra sētas no metāllūžņiem bez maksas.
T.28262407.

ILGONIS CELMIŅŠ (1933. g.)
AINA TOMSONE (1941. g.)
ILGVARS ANŠEVICS (1938. g.)
VALENTĪNA SOROKINA (1945. g.)
ANDRIS PUPIŅŠ (1944. g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.14. Zanderu kapsētā.
OĻEGS HODAŅONOKS (1955. g.)
JEVGENIJS BLAŽEVIČS (1955. g.)
ZIGFRĪDS ROBEŽNIEKS (1937. g.).
Izvadīšana 17.06. plkst.13 Bērzu kapsētā.

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt
uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro; noslēgt
līgumu (īre, pirkums). Raiņa 14. T.29179847
Pļauju zāli. T.25994203.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2245.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 107.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ketija Forde. Atpakaļ pie jūras». Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 113. un 114.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 106.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2245.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 13.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Izsauciet vecmāti! 5».
Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.15 «Aci pret aci ar «Islāma valsti»». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.50 «Blaumaņa «Skroderdienu» raibais mūžs». LTV videofilma.
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
7.55 «Aculiecinieks».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 111. un 112.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Šveice – Francija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Rumānija – Albānija.
13.10 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
14.10 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
14.40 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
15.10 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
15.40 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
16.00 «Latvijas kods. Gauja. Divreiz vienā upē». Dokumentāla filma.
17.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
17.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.05 «Pārmantotās tradīcijas. Alžīrija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Krievija – Velsa.
0.00 «UEFA «Euro 2016»». Slovākija – Anglija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
11.10 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 122.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestība un lielpilsēta 3».
Krievijas un Ukrainas komēdija (ar subt.). 2013.g.
0.00 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Attīstības kods 2».
1.35 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
2.20 «Degpunktā 6».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Fantastiskais četrinieks un sudraba sērfotājs». ASV,
Vācijas un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma.
10.55 «Gatavo 3».
11.30 «Māmiņu klubs».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 8.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 41. un 42.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». ASV realitātes šovs. 13. un 14.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.05 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai 3». ASV realitātes šovs. 13.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 21. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2246.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 108.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Ģimenes lokā». Vācijas komēdija (ar subt.). 2013.g.
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 115. un 116.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 107.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2246.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 14.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Luī Terū: Dzert līdz pēdējam».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Dubultā dzīve». Vācijas psiholoģiska drāma (ar subt.). 2012.g.
1.20 «Aci pret aci ar «Islāma valsti»». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 113. un 114.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Krievija – Velsa.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Slovākija – Anglija.
13.10 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
13.40 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.40 «Gavilējiet debesis! Rihards Dubra». Dokumentāla filma.
15.00 «Pārmantotās tradīcijas. Alžīrija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
16.00 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
17.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Ukraina – Polija.
21.05 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Horvātija – Spānija.
0.00 «UEFA «Euro 2016»». Čehija – Turcija.
2.00 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 73.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 144.sērija.
11.50 «Uzvari, zaudē vai mīli». ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Janas Frankas dzīve».
Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
23.05 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 18.sērija.
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 73.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Pērtiķēna Eda piedzīvojumi». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
11.05 «Bulta 2». Seriāls. 19.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 9.sērija.
13.05 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 43. un 44.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 17.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 23.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 4». ASV Seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.05 «Papucīši». Seriāls. 14. un 15.sērija.
1.10 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 15.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 18.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 22. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2247.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 109.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
12.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*

TV PROGRAMMA
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 117. un 118.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 108.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2247.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 15.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot»».
23.40 «Zebra».
23.55 «Nakts ziņas». 0.04 Sporta ziņas. 0.06 Laika ziņas.
0.10 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.25 ««De facto»».* (ar subt.).
8.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 115. un 116.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Ukraina – Polija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Horvātija – Spānija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Čehija – Turcija.
15.00 «UEFA «Euro 2016»». Ziemeļīrija – Vācija.
16.55 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Ungārija – Portugāle.
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Zviedrija – Beļģija.
0.00 «UEFA «Euro 2016»». Islande – Austrija.
2.00 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 74.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 145.sērija.
11.45 «Janas Frankas dzīve». Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
23.05 «Cietais mērķis». ASV spraiga sižeta filma. 1993.g.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 74.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 22. un 23.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Varenās pīles 2». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
11.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 23.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 10.sērija.
13.05 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 45. un 46.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 18.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
21.00 JAUNUMS. «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 1.sērija.
22.00 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 5.sērija.
0.05 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
1.00 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
1.55 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 19.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 23. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Luī Terū: Dzert līdz pēdējam». Dokumentāla filma.
7.40 «Zebra».*
7.55 «Lecam pa vecam. Ielūdz Raimonds Pauls».*
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2248.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 110.sērija.
10.30 «Ceturtā studija».*
10.54 «Jāņu nakts burvība».*
11.35 «Līgosim krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Jāņu nakti negulēju».* Dejo «Dzirnas», «Rotaļa», «Teiksma».
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 16.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Līgosim krastmalā! Muzikāls uzvedums «Reiz Jāņu naktī»».
1.45 «Daugaviņa guni kūra».* LTV dziesmotais ceļojums pa
Daugavu Līgo vakarā.
3.30 «Latvija līgo Valmierā».*

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 16. jūnijs
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 117. un 118.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Ungārija – Portugāle.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Zviedrija – Beļģija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Islande – Austrija.
15.00 «UEFA «Euro 2016»». Itālija – Īrija.
16.50 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.25 «Lai līgo Zāļu vakars». Videofilma.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «R.Blaumanis. «No saldenās pudeles»».*
Dailes teātra izrāde (ar subt.).
21.15 «A.Brigadere. «Kad sievas spēkojas»».* Nacionālā teātra izrāde.
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.20 «Sapnis par Brodveju».* Nacionālā teātra izrāde.
2.35 «Leo. Pēdējā bohēma».* Latvijas Nacionālā teātra izrāde.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Galileo 2».
7.10 «Saldi rūgtā mīlestība». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dzīvīte».
10.30 «Kāzu sezona». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
12.30 «Televeikala skatlogs».
12.45 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Mīlestība ir visur». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
14.45 ««Amigo» «Dzintara dziesmu»
2015./2016. aptaujas noslēguma koncerts».
17.00 «Brīvdabas izrāde «Skroderdienas Silmačos»».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Brīvdabas izrāde «Skroderdienas Silmačos»». Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TIEŠRAIDE. «Koncerts «Līgojam Talsos»».
0.00 «Imantdienas 2014». Koncerts.
1.30 «Imantdienas 2015». Tradicionālais Imantdienu koncerts.
3.00 «Dzīvīte».
3.20 «Degpunktā 6».
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 24. un 25.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 10.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Atdodiet mammu!» ASV animācijas filma. 2011.g.
10.55 «Čārlijs Sentklauds». ASV un Kanādas fantāzijas drāma. 2010.g.
12.55 «Bērnudārza policists». ASV komēdija. 1990.g.
15.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
15.35 ««UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos». Koncerts. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
22.10 ««UgunsGrēks» līgo «Cinevillā»». 2013.g.
1.15 ««UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos». Koncerts. 2014.g.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 24. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Latvija līgo Bauskā».*
8.55 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 4.sērija.
9.45 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 111.sērija.
10.40 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1985.g.
12.00 «Ziņu speciālizlaidums. Referendums Lielbritānijā par
izstāšanos no Eiropas Savienības».
12.15 «Aculiecinieks».*
12.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu...»».*
15.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
16.30 «Īsa pamācība mīlēšanā».
Rīgas kinostudijas komēdija (ar subt.). 1982.g.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Folkloras programma «Klēts». Pavadāmi Jāņu dienu».*
18.50 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».
Rīgas kinostudijas komēdija (ar subt.). 1981.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. ««Teātris.zip».
R.Blaumanis. «Skroderdienas Silmačos»».
Nacionālā teātra brīvdabas izrāde Druvienā.
1.05 ««Teātris.zip»».
1.15 «Personība. 100 g kultūras».* Operdziedātājs Jānis Apeinis.
2.00 «Še, kur līgo priežu meži!» Koncerts.
4.00 «Folkloras programma «Klēts»».*
4.15 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
5.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Anekdošu šovs 2».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
11.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.40 «P.Putniņš. «Ar būdu uz baznīcu»».*
Nacionālā teātra izrāde (ar subt.).
14.20 «Marlēna».* Dailes teātra izrāde.
16.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.00 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
18.45 «Sievietes, sievietes...»* Dailes teātra izrāde.
22.10 «Raganu mēnesis». Latvijas traģikomēdija. 2012.g.
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Ž.Feido. «Pie galantās vāverītes»».* Dailes teātra izrāde.
3.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Galileo 2».
7.10 «Kāzu sezona». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Koncerts «Līgojam Talsos»».
12.55 «Televeikala skatlogs».
13.10 «Karamba!» Humora raidījums.
13.25 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.

15.25 «Melnā vēža spīlēs».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
17.15 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Meitene ar Indijas smaragdu».
Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g. 1. un 2.sērija.
1.35 «Saldi rūgtā mīlestība». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
3.00 «Degpunktā 6».
3.25 «Galileo 2».
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 26. un 27.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 11.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
8.45 «Bārbija un viņas māsas pasakā par poniju».
ASV animācijas filma. 2013.g.
10.10 «Vecāku ādā». ASV komiska drāma. 1989.g.
12.50 «Skots Pilgrims pret pasauli». ASV un Lielbritānijas
komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
15.00 «Dziedošie lāči». ASV ģimenes filma. 2002.g.
16.50 «Brīnumainā aukle un lielais sprādziens».
Lielbritānijas un Francijas ģimenes komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
22.05 «D’Artanjans un trīs musketieri». Francijas, Kanādas,
Lielbritānijas un Čehijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
1.50 «Brīnumainā aukle un lielais sprādziens».
Lielbritānijas un Francijas ģimenes komēdija. 2010.g.
3.35 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 25. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ronja – laupītāja meita». Ģimenes filma (ar subt.). 1984.g.
12.15 «Rīga 2014. Lec, saulīte!» Deju lieluzvedums Mežaparkā.
14.30 «Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» cildināšanas ceremonija».*
16.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.00 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Latvijas Radio bigbenda, maestro Raimonda Paula un
Kristīnes Prauliņas koncerts. Labdarības akcija
«Top Latvijas Likteņdārzs»».*
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
22.20 «Mana dziesma».*
23.50 «Raganu mēnesis». Latvijas melnā komēdija. 2012.g.
1.40 «Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga»».*
4.05 «Tango». Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
5.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13.sērija.
6.35 «Uguns pavēlnieks». Izglītojoša TV spēle par drošību.
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
11.20 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
13.10 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Astotdaļfināls.
18.10 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Astotdaļfināls.
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Astotdaļfināls.
0.05 «Slazdā». ASV trilleris. 2012.g.
1.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.40 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
4.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 18.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 6.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Meitene ar Indijas smaragdu». Piedzīvojumu filma. 1. un 2.sērija.
14.00 «Galileo 2».
14.20 «Karamba!» Humora raidījums.
14.35 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 2.–4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija. Turpinājums.
18.10 «Nepiegādātās vēstules». Kanādas un ASV seriāls.
2014.g. 12. un 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Mans bērns var!?» TV šovs.
22.10 «Četras kāzas un vienas bēres». Romantiska komēdija. 1994.g.
0.35 «Pārāk daudz mīlas». Vācijas romantiska komēdija. 2005.g.
2.05 «Sarkanā frakcija: Rašanās». ASV fantastikas filma. 2011.g.
3.30 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 18.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 28. un 29.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 12.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.00 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.50 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 16. jūnijs
8.15 «Transformeri: Tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.35 «Sofija Pirmā: Stāsts par princesi». ASV animācijas filma. 2012.g.
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 13. un 14.sērija.
13.15 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 1.sērija.
14.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
15.20 «Bibliotekāri». ASV piedzīvojumu seriāls. 7. un 8.sērija.
17.15 «Apsēstā māja». ASV šausmu komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Rotaļlietu stāsts 3». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.35 «Neiedomājamā cietsirdība». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
23.35 «Frankenkrancis». ASV animācijas filma. 2012.g.
1.15 «Radīti skatuvei». ASV dokumentāla filma. 2011.g.
2.30 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
3.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 14.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.

Svētdiena, 26. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.00 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.05 «Personība. 100 g kultūras». Margarita Vilcāne.
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.00 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.30 «Mana dziesma».*
17.00 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».*
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bellas mīlestība». Vācijas komēdija. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls
(ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Serēna». ASV un Francijas drāma. 2014.g.
0.10 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.05 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
2.00 «Meistara slepenā dzīve». Dokumentāla filma.
2.40 «Jānim Peteram – 75! No Jāņiem līdz Pēteriem...»*

ANGĻU VALODAS STUDIJA
ŠOVASAR PIEDĀVĀ
• BĒRNIEM no 4 gadiem – spēlēt teātri.
• SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM –
intensīvu sarunvalodas kursu, spēlēt
teātri, izveidot avīzi, galda spēli vai
projektu angļu valodā.
• PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas kursus.
• IESPĒJAMA apmācība jūsu darba vietā.
• IESPĒJAMAS individuālas vai pāra
nodarbības.

5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Astotdaļfināls.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Astotdaļfināls.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Astotdaļfināls.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Astotdaļfināls.
18.10 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Astotdaļfināls.
21.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Astotdaļfināls.
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
3.20 «Slazdā». ASV trilleris. 2012.g.
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

no 1. līdz 12. klasei –
darbdienās no plkst.9.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 30. un 31.sērija.
5.45 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
6.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.05 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 15. un 16.sērija.
13.00 «Pūķa sirds». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 1996.g.
15.00 «Neiedomājamā cietsirdība». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
17.00 «Rotaļlietu stāsts 3». ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 JAUNUMS. «Amerikāņu nindzjas». ASV šovs.
20.10 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
23.10 «Ūdenspasaule». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 1995.g.
1.45 «Bibliotekāri». ASV piedzīvojumu seriāls. 7. un 8.sērija.
3.20 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
3.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
4.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 16.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Nepiegādātās vēstules». Kanādas un ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
12.00 «Mans bērns var!?» TV šovs.
13.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.10 «Palieciet uz visiem laikiem». Krievijas melodrāma. 2015.g.

Amigo Dzintara dziesmu
aptaujas noslēguma koncerts
18. JŪNIJĀ JELGAVĀ, PASTA SALĀ
lauku muzikant i
baltie lāči

brīvdiena

aigariņš
galaktika
sestā jūdze
dzintars čīča santa zapacka

Pieteikties pa e-pastu info@avstudija.lv.
Vairāk info – www.avstudija.lv.

Uzņemšana Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolā

17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Varas rezidence – Rīgas pils».
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
21.10 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Robins un es».
Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
1.00 «Putna dziesma». Vēsturiska drāma. 1. un 2.sērija.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

LTV7

rikardions

Pēc koncerta

ball e

Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”. Amigo klientiem, uzrādot kodu, 30% atlaide.
Pasākumu vada Velga Vītola, Agnese Šīrante un Juris Hiršs.

Skolotāju ielā 8, Jelgavā. Tālrunis 63021897.

«BĒRNU UN JAUNIEŠU MŪZIKAS KLUBS»
SADARBĪBĀ AR «BJMK ROKSKOLU»

AICINA BĒRNUS UN JAUNIEŠUS
UZ JAUNO MŪZIĶU NOMETNI KOKNESĒ

NO 30. JŪLIJA LĪDZ 5. AUGUSTAM.
Nometnē var piedalīties gan tie, kas jau spēlē kādu
mūzikas instrumentu vai dzied, gan tie, kas šovasar
vēlas izmēģināt savus spēkus mūzikā.

Jelgavas novada svētki
2016

Pieteikšanās un informācija: www.bjmk.lv, tālrunis – 29505899.

26. jūnijs

Ērģeļu mūzikas koncerts

12.00 Zaļenieku Evanģēliski Luteriskajā baznīcā,
Zaļenieku pagastā

29. jūnijs

Senās mūzikas koncerts

20.00 Lielvircavas Evanģēliski Luteriskajā baznīcā,
Platones pagastā

1. jūlijs

Dabas koncertzāle
Zaļenieku muižas parkā, Zaļenieku pagastā
19.00 Izzinošas un radošas darbnīcas
22.30 Gaismas un mūzikas performance

2. jūlijs

Brīvdabas kino “MAESTRO”

21.00 Atpūtas kompleksā „Grantiņi”, Svētes pagastā

3. jūlijs

Dievkalpojums.
Kora mūzikas koncerts

12.00 Sesavas Evanģēliski Luteriskajā baznīcā,
Elejas pagastā

2. jūlijs

Svētku pasākumu programma
Elejas MUIŽAs parkā

12.00-18.00
•
•
•
•
•

Svētku uzvedums „Laidene ir klāt”
Atrakcijas bērniem un jauniešiem
Romantisko foto darbnīca Tējas namiņā
Aktivitātes veselībai un atpūtai
Mājražotāju un amatnieku tirdziņš

12.00-17.00

Uzvedumi un rotaļu programma
bērniem parka estrādē:

12.00 un 14.30 „Svētku brīnumu sargi”
13.15 un 15.45 “Brīnumu meža piedzīvojumi”
13.00 – 15.00 Zili brīnumi – Raķešu darbnīca
17.00 – 17.45 Suns Funs aicina bērnus uz disenīti

18.00 Svētku gājiens no Parka
ielas līdz estrādei
19.00 Svētku koncerts “No Jāņiem
līdz Laidenei”

22.00 Svētku balle

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
16. jūnijā pulksten 19 – BJMK Rokskolas mācību ansambļu atvērtais eksāmens
koncerts (mūzikas klubā «Jelgavas krekli»).
18. jūnijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu uz Jelgavas novadu «Valgundes
vēsture, daba un cilvēki». Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447.
18. jūnijā pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Līgo Līgas, līgo Jāņi!». Jāņu
cepures darināšana no kļavu lapām. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa
– € 4,50; pirmsskolas vecuma bērniem – € 1,50 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
18. un 19. jūnijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: R.Blaumanis «Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – € 5 – 7
(kultūras namā).
18. jūnijā pulksten 20 – «Amigo» Dzintara dziesmu aptaujas 2015./2016. noslēguma koncerts un balle. Biļešu cena – € 10 – 18 (Pasta salā).
19. jūnijā pulksten 13 – ekskursija ar velosipēdiem pa Jelgavu un Ozolnieku novadu (maršruta garums – ap 20 km). Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 16. jūnijs

Alunāna teātris uzved
«Skroderdienas «Silmačos»»

LIELĀ SAULGRIEŽU IELĪGOŠANA
21. jūnijā pulksten 18 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(Pasta salā).
21. jūnijā pulksten 18.45 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju
apbalvošana (Pasta salā).
21. jūnijā pulksten 19 – dārzu konkursa uzvarētāju apbalvošana (Pasta salā).
21. jūnijā pulksten 19.30 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: J.Jaunsudrabiņš «Jo
pliks, jo traks». Režisori – A.Bolmanis un A.Matisons (Pasta salā).
21. jūnijā pulksten 19.30 – vasaras saulgrieži: vainagu un vītņu pīšana, saules
pavadīšana, uguns rituāli, kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas kopā ar folkloras kopām
(Pils salā).
22. jūnijā pulksten 1 – šamota skulptūru spīdēšana (Pasta salā).
22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošana ar brīvdabas dižizrādi «Skroderdienas «Silmačos»». Piedalās: Ģ.Ķesteris, Z.Neimanis, I.Puķe, D.Daneviča, R.Devīte, E.Vāne, G.Grāvelis,
I.Strads, I.Tirole, E.Pujāts, Z.Aļļēna, I.Ramute, K.Neimanis, N.Puzikovs, I.Sutugova. Biļešu
cena – € 7 – 15 (Pasta salā).

Izstādes

Foto: Austris Auziņš

Līdz 22. jūnijam – fotoizstāde «Latvija ārzemnieka acīm». Autors – Jevgēnijs
Kovtoņuks no Ukrainas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūnijam – biedrības «Kultūras un mākslas centrs «Nātre»» lielformāta fotogrāfiju izstāde «Mēs Jelgavā un pasaulē» (Jelgavas pils aulas
foajē 2. stāvā).
Līdz 10. jūlijam – Jelgavas Mākslas skolas bijušo un esošo pedagogu
darbu izstāde «Mākslas skolai – 30» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 12. jūlijam – Zīmēšanas studijas dalībnieku nobeiguma darbu izstāde.
Studijas vadītājs – Uldis Roga (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 27. jūlijam – Andas Kalniņas gleznu izstāde «Vasara» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 19. augustam – mākslinieces Indras Grasbergas gleznu izstāde «Vasaras krāsas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

 Jana Bahmane

uzsverot, ka izrāde veidota ar pietāti pret
klasiku, taču tajā iestrādāti arī šodienas
«Es negribu pārtaisīt klasielementi. Izrāde, kas ikvienam latvietim
ku,» tā Rūdolfa Blaumaņa
saistās ar līksmo Jāņu laiku un jūnija
lugas «Skroderdienas «Silmagaišajām naktīm, notiks iekštelpās, jo,
čos»» jauno iestudējumu, kura
pēc režisora domām, ārā pazūd visa tās
pirmizrāde notiks 18. jūnijā
burvība – gaismas, skaņas, atmosfēra.
pulksten 16 Jelgavas kultūras
««Skroderdienas» – tās ir bērnības atminamā, raksturo Ādolfa Alunāņas un Jāņu sajūta,» saka aktieris Raivis
na Jelgavas teātra režisors ArMediss, kurš Ādolfa Alunāna Jelgavas
vīds Matisons. Šī R.Blaumaņa
teātra iestudējumā spēlēs Kārlēna lomu.
luga, kas kļuvusi par latviešu
Aktieris atklāj, ka šī loma viņam ir patiess
literatūras klasiku, iedvespagodinājums. «Mēs strādājam, ne par
mojusi ne vienu vien Latvijas
vārdu, pat ne par priedēkli neatkāpjoties
režisoru, un arī A.Matisons
no Blaumaņa – skatītāji izrādes laikā
atklāj, ka, viņaprāt, iestudēt
varēs baudīt skaistu latviešu valodu,» tā
šo «sulīgo» latviešu tautas
R.Mediss. Arī aktrisei Lindai Baumanei,
komēdiju ir ikviena teātra
kura spēlēs Antoniju, šī luga saistās ar
pienākums un gods.
Jāņiem, un savu lomu aktrise raksturo
kodolīgi: «Tā ir veiksmīga sieviete, kurai
nes ar dziesmu «Kopā tik un tā». Tāpat
Radot šo iestudējumu, režisors cienījis pilnai laimei pietrūkst tikai mīlestības.»
koncertā būs dzirdama Dzintara Čīčas latviešu tautas dižgaru R.Blaumani, «Šī izrāde manī raisa latviskuma sajūtu.
dziesma «Likteņlīnijas», Aigariņa dziesma «Es tevi gribu» un Santa Zapacka
ar dziesmu «Aiznes vējam». «Lauku
muzikanti» priecēs skatītājus ar kompozīciju «Nemodini mani», savukārt grupa
«Brīvdiena» izpildīs dziesmu «Meitene no  Ilze Knusle-Jankevica
Gulbenes». Finālā iekļuvuši arī pagājušā
«Patiesībā sajūtas ir dīvainas:
gada uzvarētāji – grupa «Baltie lāči» – ar
no vienas puses, prieks par
dziesmu «Jezups» un Rikardions ar dziesskolu, ka tā labi darbojas, un
mu «Odiņš». Par muzikālo pavadījumu
tās pedagogiem, bet, no otras
rūpēsies grupa «Vintāža».
puses, ir zināms sentiments,»
«Mūsu pilsēta ir priecīga un gandarīta
ar šādām sajūtām Mākslas
sveikt Dzintara dziesmu finālistus. Šis
skolas 30. jubilejas izstādes
ir otrais gads, kad «Amigo» Dzintara
atklāšanu Ģederta Eliasa Jeldziesmu aptaujas fināls notiek brīvdabā,
gavas Vēstures un mākslas
un mēs lepojamies, ka tieši Jelgavā!»
muzejā sagaidīja pirmais skokoncertu klātienē aicina baudīt Jelgavas
las direktors Andrejs Zvejnieks.
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Biļetes uz fināla koncertu pieejamas «BiIzstādē apskatāmi to pedagogu darbi,
ļešu paradīzes» kasēs un bilesuparadize.
kuri skolas pastāvēšanas laikā tajā ir les-Putnieces darbi visvairāk sajūsmināja
lv. «Amigo» klienti biļetes iepriekšpārdostrādājuši. «Mūsu skolā ir strādājuši 25 Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītāju
šanā var iegādāties ar 30 procentu atlaidi.
pedagogi. No pirmsākumiem gribētos Māri Branci. «Kā es ieraudzīju šito... Izcila
izcelt pirmo skolas direktoru Andreju zīmēšanas spēja. Man patīk šī meitene,»
Zvejnieku, Maritu Landau, Kristīni tā viņš.
Landau un Ilzi Emsi-Grīnbergu, kaut
«Šajā izstādē redzamas klasiskas vērgan apbrīnu ir pelnījis ikviens no mūsu tības – var just pamatīgu skolu apakšā.
pasniedzējiem. Apvienot pilnas slodzes Bet pedagogam jau ir jābūt ar nobriedušu
darbu Mākslas skolā ar ģimenes dzīvi un skatu uz dzīvi un jābalstās nepārejošās
vēl radošajām aktivitātēm – tas nav viegli, vērtībās,» vērtē māksliniece Anda Kalnitāpēc nevērtējiet izstādi ļoti nikni!» tā ņa, kura Mākslas skolā par pasniedzēju
Mākslas skolas direktore Anda Stankevi- strādāja no tās dibināšanas apmēram 11
ča. Izstādē apskatāmie pasniedzēju darbi gadu. «Šajā izstādē mani kolēģi apliecina
ir dažādi – gleznas, keramika, fotogrāfi- savu radošo varēšanu mākslā, un tā ir ļoti
jas, skulptūras, darbi stiklā, zīmējumi, augsta līmeņa varēšana. Arī man jācenšas
tekstils. Daļu darbu veidojuši jau zināmi turēt tai līdz,» tā A.Kalniņa, paužot prieku
un atzīti mākslinieki, piemēram, Gunārs un gandarījumu atrasties šajā plejādē.
Ezernieks, Baiba Ūlande, Uldis Zuters,
Vienmēr ir bijušas grūtības panākt, lai
I.Emse-Grīnberga, Nellija Skujeniece, par pasniedzēju skolā strādātu augstākās
Māris Grīnbergs, Indulis Landaus, Inita klases mākslinieki. Viens no tādiem, kurš
Vilks, Anda Kalniņa, Laura Vizbule, nemitīgi vaņģots, bet vienmēr teicis «nē»,
kura tagad ir Jelgavas pilsētas galvenā ir gleznotājs Uldis Roga. Mākslas skolas
māksliniece. Protams, ka skolā ir arī jau- direktores vietniece mācību darbā I.Emni pedagogi un daļa, kas vēl studē. Tieši se-Grīnberga norāda, ka šāda problēma
jaunās pasniedzējas Kristīnes Graudu- jau nav tikai Mākslas skolā, bet jebkurā

Arī šogad Jelgavā izskanēs
Latvijas Dzintara dziesmas
 Jana Bahmane

Arī šogad jelgavniekiem un
pilsētas viesiem tiks sniegta
iespēja klātienē baudīt tautā iemīļotākās kompozīcijas
«Amigo» Dzintara dziesmu
aptaujas fināla koncertā, kas
18. jūnijā pulksten 20 notiks
Pasta salā.
Skatītāji pasākuma norises vietā gaidīti
jau no pulksten 20, taču koncerta tiešraide
kanālā LNT un Latvijas radio 2 sāksies
pulksten 21.10. Kā ierasts, skatītāju balsojums noslēguma koncerta laikā noteiks,
kura no deviņām dziesmām kļūs par
sezonas melodiju un iegūs īpašo balvu no
«Amigo». Aptaujas noslēguma koncertu
Jelgavā vadīs Velga Vītola, Agnese Šīrante
un Juris Hiršs.
Koncertā uzstāsies «Sestā jūdze» ar
dziesmu «Pieci soļi, nedēļa vai mūžs»,
«Galaktika» un «Oranžā kora» meite-

Bieži esmu braucis uz Nacionālo teātri
skatīties jaunos lugas iestudējumus un
uzskatu, ka izrādei ir jābūt klasiskai
– jaunu riteni jau neizdomāsi,» savās
pārdomās dalās Rūda lomas atveidotājs
Andris Bolmanis.
Izrādi iestudējis režisors A.Matisons.
Galvenajās lomās – L.Baumane (Antonija), Roberts Avots (Dūdars), Santa
Bērziņa (Elīna), Gatis Vāczems (Aleksis),
trijotne – Agnese Gaspersone (Ieviņa),
A.Bolmanis (Rūdis), R.Mediss (Kārlēns),
Pindaku attēlos aktieris Kaspars Caune,
savukārt Zaiga Melkerte spēlēs Pindacīšu,
Dzintra Zilberte – Bebeni, Liene Strauta – Tomuļmāti. Tirgotāji – A.Matisons
(Ābrams) un Kārlis Bolmanis (Joske),
šuvējas Zāras lomu spēlēs Ieva Kalniņa.
Atkārtoti Jelgavas kultūras nama
Lielajā zālē iestudējumu varēs noskatīties
19. jūnijā pulksten 16. Biļešu cena – 7, 6,
5 eiro.

«Nevērtējiet ļoti nikni!»

Foto: Austris Auziņš

nozarē, kur jācīnās par augstākās klases
profesionāļu piesaistīšanu.
Jelgavas Mākslas skola izveidota 1986.
gadā, un tās pirmā atrašanās vieta bija
dažās telpās tagadējās Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ēkā. «Veidojot skolu, mani visvairāk mulsināja tas, lai tas nepārvēršas
par tādu pulciņu. Tāpēc vienā ikgadējā
mākslas skolu seminārā izvirzīju tēzi, ka
skolēni profesionāli jāievirza mākslās,
nevis viņiem jāpavada laiks inteliģentā
sabiedrībā,» atceras A.Zvejnieks, kurš līdz
kļūšanai par Mākslas skolas direktoru bija
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs.
Tieši šis lēmums tagad tiek novērtēts.
«Jelgava ir lepna par šo skolu, kurā aug
jauni cilvēki ar gaišu skatu un dvēseli,
kuri prot saskatīt, ieraudzīt vairāk nekā
citi,» izstādes atklāšanā norādīja Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Mākslas skolā šobrīd ir 330 audzēkņu.
Izstāde muzejā būs apskatāma līdz 10.
jūlijam. Skolas direktore norāda, ka šī ir
īsto skolas jubilejas svinību ielīgošana.
Jubilejas svinības notiks 1. oktobrī.

