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Šodien sasaukta
pirmā jaunievēlētās
Jelgavas domes sēde
 Kristīne Langenfelde

Šodien pulksten 10
Jelgavas domes sēžu
zālē Jelgavas Vēlēšanu komisijas vadītājs sasaucis pirmo
jaunievēlētās domes
sēdi, kuras pirmais
darbs būs Jelgavas
domes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Asfalts ieklāts
Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai
un Rūpniecības ielas
posmā no Dambja
ielas līdz Tērvetes ielai jau ieklāta asfalta virskārta, un šobrīd atlikušas vairs
tikai astītes, ko SIA
«Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»»
plāno pabeigt tuvāko trīs četru nedēļu
laikā.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere stāsta, ka
objektā galvenie darbi jau ir
pabeigti un atlicis vien veikt
krustojumu vietu un nobrauktuvju asfaltēšanu, horizontālā
marķējuma uzklāšanu, ceļa
zīmju uzstādīšanu, autobusa
pieturvietu aprīkošanu un
stikla nojumju montāžu, luksofora objekta izbūvēšanu un
gājēju barjeras izvietošanu Atmodas un Asteru ielas krustojumā. Tāpat Rūpniecības ielas
posmā no Vīgriežu līdz Filozofu ielai gar paralēlo ceļu tiks

izbūvēts ielu apgaismojums.
Noslēdzoties būvdarbiem objektā, tiks sakārtotas arī ielu
nomales un atjaunots zāliens.
Rekonstruējot šos ielu
posmus, ņemti vērā arī iedzīvotāju ieteikumi un uz
Rūpniecības ielas pretim veikalam «Elvi» izveidota gājēju
pāreja. E.Kidere norāda, ka
pāreja būs neregulējama, bet
ielas vidū atradīsies drošības
saliņa, kuras apmales tiks
aprīkotas ar atstarojošiem
elementiem, lai tā būtu labāk
pamanāma diennakts tumšajā
laikā.

Jāatgādina, ka, rekonstruējot ielu posmus, Atmodas
un Asteru ielu krustojumā ir
izbūvēta lietus ūdens sūknētava, tāpat ir izveidota ietve
Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Bebru ceļam,
sakārtojot jau esošo ietvi un
izbūvējot arī jaunu posmu, un
Rūpniecības ielā no Tērvetes
ielas līdz gājēju pārejai pie
veikala «Elvi».
Iepirkumā uzvarēja SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»», piedāvājot darbus
objektā veikt par 1,47 miljoniem eiro bez PVN.

Bērnu sociālās aprūpes centra direktore iesniegusi
atlūgumu; jaunu vadītāju meklēs konkursa kārtībā
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc iepazīšanās ar pašvaldības izveidotās komisijas atzinumu par
to, ka Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centrā ir būtiski jāuzlabo
darba organizācija,
atlūgumu iesniegusi
centra direktore Maija
Neilande. Par viņas
atbrīvošanu no amata
tiks lemts jūlija domes
sēdē. Jaunais iestādes
direktors tiks meklēts
konkursa kārtībā.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
uzsāka pārbaudi aprūpes centrā pēc tam, kad tika saņemts
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) atzi-

nums par iestādē īstenotiem
pārkāpumiem. Ar Jelgavas
domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota komisija, lai
novērtētu situāciju centrā un
izvērtētu iestādes direktores
M.Neilandes atbilstību ieņemamajam amatam. Komisijas
priekšsēdētāja Irēna Škutāne
norāda, ka komisija konstatēja
vairākus aspektus, kas iestādē
jāuzlabo — jāpilnveido pakalpojumu sniegšanas kvalitāte
un darba organizācija, jāīsteno
atbalsta pasākumi, lai nepieļautu personāla profesionālo
izdegšanu, jāsekmē sadarbība
ar izglītības iestādēm, kuras
apmeklē centra audzēkņi, kā
arī citas lietas.
Pēc situācijas izvērtēšanas komisija atzina, ka bērnu sociālās
aprūpes centra direktore M.Nei

lande var turpināt darbu savā
amatā. Tomēr viņa, iepazīstoties
ar pašvaldības komisijas slēdzienu un pamatojoties uz izjusto
lielo psiholoģisko spiedienu,
iesniedza atlūgumu, lūdzot viņu
atbrīvot no amata ar 1. augustu.
Jāpiebilst, ka atlūgumus pēc
psiholoģiskā spiediena, ko radīja
informācija publiskajā telpā,
iesniegušas arī vairākas centra
aprūpētājas, turklāt vairākas
darbinieces saslimušas – no 13
centra aprūpētājām pagājušajā
nedēļā darbā bija tikai četras.
«Kamēr skolās ir vasaras brīvlaiks, pašvaldība noslēgusi darba
līgumus ar pilsētas izglītības
iestāžu pedagogiem, kas šobrīd
palīdz nodrošināt centra darbu
un kuriem atšķirībā no sociālajām aprūpētājām ir pedagoģiskā
izglītība, kas centra darbā ievieš

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

pedagoģisko skatījumu un iemaņas, kas šajā situācijā ir būtiski,»
norāda I.Škutāne, piebilstot,
ka šis risinājums ir īslaicīgs un
jau ir izsludināta pieteikšanās
aprūpētāja vakancēm.
Jāpiebilst, ka VBTAI ierosināja trīs administratīvās lietas pret
trim centra aprūpētājām. Viena
darbiniece tika atzīta par vainīgu un sodīta ar naudas sodu
210 eiro apmērā par emocionālo
vardarbību pret bērniem. Viņa
nekavējoties atbrīvota no darba.
Otra lieta ir izbeigta, jo netika
pierādīti apsūdzībā minētie
fakti, un darbiniece atjaunota
amatā. Savukārt trešajā lietā
notiek apstākļu noskaidrošana,
un darbiniece no pienākumu
veikšanas atstādināta uz laiku,
kamēr tiks saņemts inspekcijas
slēdziens.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Kā to nosaka likums, pirmo
domes sēdi pēc pašvaldību
vēlēšanām sasauc un līdz
priekšsēdētāja ievēlēšanai
vada konkrētās pašvaldības
Vēlēšanu komisijas vadītājs.
«Esam apstiprinājuši vēlēšanu rezultātus, un arī likumā noteiktajā laikā – desmit
dienas pēc vēlēšanām — nav
saņemtas nekādas pārsūdzības. Tādējādi jaunais domes
sastāvs var uzsākt darbu,»
skaidro Jelgavas Vēlēšanu komisijas vadītājs Jānis Dēvics.
Pirmajā domes sēdē aizklātā balsojumā deputātiem ir
jāievēl domes priekšsēdētājs,
kurš jau pēc tam pārņem sēdes
vadību.
Jelgavā pašvaldību vēlēšanās uzvarēja Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), domē
iegūstot septiņas deputātu
vietas. ZZS Jelgavas nodaļas

vadītājs Vilis Ļevčenoks apstiprina, ka partija nodaļas
kopsapulcē par Jelgavas mēra
amata kandidātu ir izvirzījusi
līdzšinējo domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu. «Līdz
ar to arī pirmajā domes sēdē
ZZS izvirzīs Andra Rāviņa
kandidatūru mēra amatam,»
tā V.Ļevčenoks.
Paredzams, ka pēc domes
priekšsēdētāja ievēlēšanas
nākamais deputātu darbs būs
ievēlēt domes priekšsēdētāja
vietniekus un izveidot domes
komitejas, kurās deputāti
strādās.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pēc pašvaldību
vēlēšanām jaunajā domes
sasaukumā strādās: septiņi
ZZS deputāti – Andris Rāviņš,
Mintauts Buškevics, Rita
Vectirāne, Vilis Ļevčenoks,
Inese Bandeniece, Dace Olte,
Andrejs Garančs; trīs «Saskaņas» deputāti – Sergejs
Stoļarovs, Ivars Jakovels,
Andrejs Eihvalds; divi «Visu
Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» deputāti – Jurijs
Strods, Roberts Šlegelmilhs;
viens «Vienotības» deputāts –
Aigars Rublis; viens Latvijas
Reģionu Apvienības deputāts
– Gunārs Kurlovičs; viens
«KPV LV» deputāts – Lauris
Zīverts.

Hercoga Jēkaba laukumā
notiks militārās tehnikas
un ekipējuma parāde
 Jana Bahmane

Svētdien, 18. jūnijā, no
pulksten 9 līdz 12 Hercoga Jēkaba laukumā
notiks Zemessardzes
un ASV jūras kājnieku
tehnikas un ekipējuma
parāde – tā ir daļa no
militārajām mācībām
«Saber Strike 2017»,
kas no 24. maija līdz
24. jūnijam norisinās
Baltijas valstu un Polijas teritorijā.
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona pārstāve Agrita
Stankeviča informē, ka pasākumā ar savu tehniku un ekipējumu piedalīsies ASV jūras
kājnieki un Zemessardzes 52.
kājnieku bataljona karavīri
un zemessargi. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēs baudīt
Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona ansambļa «Junda»
koncertu, noskatīties Jelgavas

pilsētas jaunsargu vienības defilē programmu, kā arī piedalīties
citās izzinošās aktivitātēs. «Šī
pasākuma mērķis ir veicināt
Latvijas iedzīvotāju izpratni par
NATO darbību un ieguldījumu
Latvijas aizsardzībā,» papildina
A.Stankeviča. Militārās tehnikas un ekipējuma izstāde notiks
arī Dobelē, Saldū, Kuldīgā un
Ventspilī.
Militārās mācības «Saber
Strike 2017», kurās piedalās
vairāk nekā 11 000 karavīru no
27 valstīm, Baltijas valstu un
Polijas teritorijā norisināsies
līdz 24. jūnijam. Mācību mērķis
ir pilnveidot sabiedroto spēku
vienību savietojamību un gatavību, kā arī demonstrēt sabiedroto
spēku klātbūtni Baltijas valstu
reģionā.
Jāpiebilst, ka pasākuma norises laikā Lielajā ielā un tai
piekļautajās ielās var rasties
īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, tādēļ satiksmes dalībnieki
aicināti būt saprotošiem.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs

Jelgavā, 2017. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 5/5)

Jelgavā, 2017. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 5/6)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2017. GADA 27. APRĪĻA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17-13
«PAR JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ IETILPSTOŠĀS
LIELUPES UPES DAĻAS UN DRIKSAS UPES IZMANTOŠANU»

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 27. APRĪĻA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17-14
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 29. JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 15-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu,
Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 48.1. panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
ietilpstošo Lielupes upes daļu un Driksas upi (turpmāk – upes akvatorija) satiksmei izmanto kuģošanas līdzekļi,
kas tiek lietoti komercdarbības veikšanai, kā arī nosaka kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību publisku pasākumu
norises laikā un aizliedz zemūdens niršanu ar akvalangiem upes akvatorijā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kuģošanas līdzekļu stāvvieta – Jelgavas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša hidrotehniska
būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu upes krastā un ūdenī, kas apzīmēta ar navigācijas zīmi kuģošanas
līdzekļu noenkurošanai un stāvēšanai;
2.2. laivu nolaišanas vieta (slipi) – pašvaldībai piederoša publiskai lietošanai paredzēta vieta, kas ir apzīmēta
ar navigācijas zīmi;
2.3. pasažieru kuģis – kuģošanas līdzeklis, kas veic pasažieru komercpārvadājumus upes akvatorijā.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu izmantošanu, kā arī drošu un kontrolētu
pasažieru kuģu pakalpojumu sniegšanu un citu komercpārvadājumiem paredzēto kuģošanas līdzekļu satiksmi
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas upju akvatorijā.
II. UPES AKVATORIJAS IZMANTOŠANA
4. Kuģošanas līdzeklim, piedaloties satiksmē upes akvatorijā, jāievēro navigācijas zīmes, noteikumos paredzētie
kuģošanas satiksmes ierobežojumi, aizliegumi un nosacījumi kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai.
5. Pasažieru kuģim upes akvatoriju kuģošanai atļauts izmantot:
5.1. maršrutā, kas saskaņots ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi «Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs»
(turpmāk – iestāde «Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs»);
5.2. saņemot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» (turpmāk – iestāde «Pilsētsaimniecība»)
saskaņojumu, ja paredzēts izmantot kuģošanas līdzekļu stāvvietu, uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne
ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu, ja pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanai tiks izmantota
kuģošanas līdzekļu stāvvieta.
6. Kravas komercpārvadājumus upes akvatorijā atļauts veikt maršrutā, kas saskaņots ar iestādi «Pilsētsaimniecība».
7. Upes akvatorijā aizliegts veikt zemūdens niršanu ar akvalangiem vai citu autonomu elpošanas aparātu, izņemot,
ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu, par ko pirms šādu darbu uzsākšanas jāinformē Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (turpmāk – JPOIC).
8. Upes akvatorijā vai tiešā tās tuvumā notiekošu publisku pasākumu vai ūdens sporta sacensību (turpmāk
– pasākums) norises laikā pašvaldība var ierobežot vai aizliegt kuģošanas satiksmi, informējot par satiksmes
ierobežojumu vai aizliegumu vismaz 5 darba dienas iepriekš, attiecīgi publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.
9. Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai situācijām, kas var apdraudēt kuģošanas satiksmi, jāziņo, zvanot uz
vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un JPOIC bezmaksas numuru 8787.
10. Ūdens velosipēdu, sērfošanai paredzēto dēļu (piemēram, SUP) vai citu sportam un atpūtai piemērotu peldlīdzekļu
izmantošanu komercdarbībai upes akvatorijā atļauts veikt vietā vai maršrutā, kas saskaņots ar iestādi «Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs».
11. Transportlīdzeklis var atrasties laivu nolaišanas vietā tikai kuģošanas līdzekļa nolaišanai ūdenī vai izcelšanai krastā.
III. NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR TO NEIEVĒROŠANU
12. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija».
13. Par noteikumu 5., 6., 7., 10. un 11. punktu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām
personām līdz 70 eiro apmērā, juridiskām personām līdz 700 eiro apmērā.

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu un
likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu
Veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 15-2 «Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā» šādus grozījumus:
1. Papildināt 2. punktu ar 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
Nodokļu maksātāju kategorijas
2.12. personai 2017. gadā par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošo noteikumu Nr. 16-19 «Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» 2. punktā minēto objektu, kuram
piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās
vērtības, ja objektā tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai:
2.12.1. līdz 2017. gada 1. jūnijam

70 % apmērā

2.12.2. līdz 2017. gada 1. novembrim

50 % apmērā

2. Papildināt ar 4.2. punktu šādā redakcijā:
«4.2. juridiskām personām, kas minētas 2.12. apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir, ja
objekta īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.»

3. Papildināt ar 10.1. punktu šādā redakcijā:
«Personai, kas minēta 2.12. apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2017. gadam piešķir uz
nodokļa maksātāja iesnieguma pamata. Pēc atvieglojuma piešķiršanas nosūta nodokļa maksāšanas paziņojumu.»
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 27. APRĪĻA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 17-14 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 29. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 15-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ»»
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Likuma «Par nekustamā īpašumi nodokli» (turpmāk – Likums)
5. panta trešā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Saistošo noteikumu grozījumos tiek paredzēts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums 2017. gadā tiek piešķirts personu
nekustamajam īpašumam, kura lietošanas veids ir dzīvošana
(turpmāk – Objekts) un kuram saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošo noteikumu Nr. 16-19
«Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā» 2.1. un 2.2. apakšpunktu ir piemērota
nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 % apmērā no Objekta
kadastrālās vērtības, ja minētajā Objektā dzīvesvieta deklarēta
vismaz vienai personai:
līdz 2017. gada 1. jūnijam – 70 % apmērā;
līdz 2017. gada 1. novembrim – 50 % apmērā.
Atvieglojums juridiskām personām tiks piešķirts, ja objekta īres
tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiks samazināts nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksas slogs tām personām par Objektiem,
kuriem 2017. gadam ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa
likme 1,5 % apmērā no Objekta kadastrālās vērtības, ja 2017.
gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajos neviena persona nav deklarējusi
dzīvesvietu, bet kuros personas ir deklarējušas savu dzīvesvietu
pēc 2017. gada 1. janvāra.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017. GADA 27. APRĪĻA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
NR. 17-13 «PAR JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ IETILPSTOŠĀS
LIELUPES UPES DAĻAS UN DRIKSAS UPES IZMANTOŠANU»
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas
3. punktu pašvaldībām ir šāda autonomā funkcija – noteikt kārtību,
kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos
nav noteikts citādi.
1.2. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu, kas noteic, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī tāpēc, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 48.1. panta
otro daļu domei ir tiesības savā administratīvajā teritorijā izdot
saistošos noteikumus par papildu nosacījumiem kuģošanas līdzekļu
satiksmei Latvijas iekšējos ūdeņos.
1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā ietilpstošo Lielupes upes daļu un Driksas
upi (turpmāk – upes akvatorija) satiksmei izmanto kuģošanas
līdzekļi, kas tiek lietoti komercdarbības veikšanai, kā arī nosaka
kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību publisku pasākumu norises
laikā un aizliedz zemūdens niršanu ar akvalangiem upes akvatorijā.

2.1. Ir jānosaka upes akvatorijas izmantošanas kārtība kuģošanas
līdzekļiem, kuri tajā veic komercdarbību, kā arī jānosaka kuģošanas
līdzekļu satiksmes kārtība publisku pasākumu norises laikā.
2.2. Ir jānosaka kārtība ūdens velosipēdu, sērfošanai paredzēto dēļu
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
(piemēram, SUP) vai citu sportam un atpūtai piemērotu peldlīdzekļu
izmantošanai upes akvatorijā.
2.3. Ir jānosaka prasības transportlīdzekļu novietošanai laivu
nolaišanas vietā.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta apropriētā budžeta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietek- Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām Saistošo noteikumu prasību izpildes kontroli veiks Jelgavas pilsētas
procedūrām
pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija».
6. Informācija par konsultācijām ar JPPI «Pilsētsaimniecība» organizētajās sanāksmēs par šo saistošo
privātpersonām
noteikumu izstrādi piedalījās biedrības «Jelgavas jahtklubs» un SIA
«MKStar» pārstāvji.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Nodokļa atvieglojums (%)

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, vai veidot
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
jaunas amata vietas.
uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā indikatīvi aprēķinātā
ietekme uz pašvaldības budžetu ir 69 000 eiro.
4. Informācija par projekta ietekmi uz Neietekmē.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par projekta ietekmi uz Personai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai
administratīvajām procedūrām
pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums.
6. Informācija par konsultācijām ar pri- Ir notikušas konsultācijas ar nekustamā īpašuma nodokļa makvātpersonām
sātājiem.
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūs jau samaksājāt
šī gada nekustamā
īpašuma nodokli?
Pēteris, pensionārs:
– Par manu
dzīvokli vienmēr maksā
meita, un arī
šogad nodokli viņa jau nomaksāja. Mūsdienās viss ir tik viegli un ātri –
ieej internetā, redzi visus rēķinus
un pārskaiti naudu. Jāatzīst, ka
pats gan es to nemāku izdarīt,
jo visu mūžu rēķinus esmu maksājis tikai skaidrā naudā.
Iveta, pārdevēja:
– Savlaicīgi
samaksāju
visu summu.
Vienmēr izvēlos laikus
segt nodokļus, lai nekrātu parādus, jo lieli maksājumi ir daudz
vairāk jūtami mēneša kontekstā.
Manuprāt, iedzīvotājiem vispār
nevajadzētu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli par savu vienīgo mājokli. Lai nodokli sedz tie,
kuri pelna nekustamā īpašuma
nozarē!
Aivars, pensionārs:
– Es izvēlos maksāt
nekustamā
īpašuma nodokli pa daļām, un arī šogad maksājumus
par dzīvokli un privātmāju veicu
saskaņā ar plānu. Es neaizdodu
naudu bez procentiem – kādēļ
uzreiz maksāt nodokli par visu
gadu, ja naudu varu ieguldīt
citviet?
Raisa, apkopēja:
– Apmaksāju gan dzīvokļa, gan
vasarnīcas
nekustamā
īpašuma nodokli. Atšķirībā no
pagājušā gada summa bija
nedaudz lielāka, bet tas būtiski
neietekmēja manus izdevumus.
Daudz vairāk mani uztrauc tēriņi
par medikamentiem. Ja salīdzinām – nekustamā īpašuma
nodokļa samaksa veido aptuveni
40 eiro gadā, bet aptiekā iztērēju
apmēram 70 eiro pāris mēnešos.
Viktorija,
māmiņa:
– Es vienmēr
laicīgi nomaksāju visus rēķinus,
tostarp arī
nekustamā īpašuma nodokli
par dzīvokli. Nesen Jelgavā
esmu iegādājusies arī zemes
gabalu, un šobrīd man aktuāls
jautājums ir par to, kad saņemšu
pirmo rēķinu. Par jaunā īpašuma
izdevumiem gan ir skaidrība, jo,
kā zināms, nekustamā īpašuma
nodokli aprēķina attiecīgi kadastrālai vērtībai.
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Neiesaka peldēties
Pasta salas peldvietā
 Anastasija Miteniece

Jūnija sākumā Veselības inspekcija divās
Jelgavas pilsētas oficiālajās peldvietās
veica ikmēneša ūdens
kvalitātes pārbaudes,
kuru laikā konstatēts
– Pasta salas peldvietā ir paaugstināts
mikrobioloģiskais
piesārņojums. Veselības inspekcija līdz
nākamajai pārbaudei
neiesaka peldēties
Pasta salas peldvietā.
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības nodaļas
vecākais speciālists Normunds
Kadiķis skaidro, ka ūdenī ir
atklāts paaugstināts fekālais
piesārņojums. «Visdrīzāk tas ir
epizodisks piesārņojums, kas ar
lietu ieskalots no krasta,» norāda N.Kadiķis, pieļaujot, ka tik
neliels piesārņojuma līmenis
varētu rasties, piemēram, no
ūdenī ieskalotiem suņa izkārnījumiem. «Uztraukumam nav
pamata – baktērija ūdenī nav
dzīvotspējīga, un nedēļas laikā
peldvietā tā vairs nebūs atroda-

ma,» lēš analītiķis, piebilstot,
ka nākamā pārbaude plānota
jūlija sākumā. N.Kadiķis skaidro, ka ieteikums nepeldēties
galvenokārt attiecas uz jutīgām
iedzīvotāju grupām – maziem
bērniem, vecākiem cilvēkiem
un ar hroniskām slimībām
sirgstošām personām, kuru
imūnā sistēma ir novājināta.
«Pasta salas peldvietā ir izvietots brīdinājums ar ieteikumu
nepeldēties,» saka N.Kadiķis,
uzsverot, ka ūdens peldvietā
Lielupes labajā krastā atbilst
Veselības inspekcijas prasībām,
un tas nozīmē, ka tur ir atļauties peldēties.
Jāpiebilst, ka ūdens kvalitāti 56 oficiālajās jūras un
iekšzemes peldvietās Veselības
inspekcija pārbauda visas peldsezonas laikā – no 15. maija
līdz 15. septembrim –, ņemot
ūdens paraugus peldvietās
katru mēnesi. Ūdeņus analizē
ne tikai laboratoriski, nosakot
fekālā piesārņojuma indikatorus, zarnu nūjiņas un zarnu
enterokokus, bet arī vizuāli
– vērojot atkritumus ūdenī,
zilaļģu masveida savairošanās
procesus un naftas produktu
noplūdes pazīmes.

Čaklākie makulatūras vācēji –
3. sākumskolas skolēni
 Jana Bahmane

Jau trešo gadu pēc
kārtas SIA «Zemgales EKO» organizētajā
makulatūras vākšanas konkursā uzvarējuši Jelgavas 3. sākumskolas skolēni,
kas 2016./2017. mācību gadā otrreizējai
pārstrādei nodevuši
16,470 tonnas makulatūras. Skolēnus suminās nākamā mācību
gada sākumā – skola
saņems dāvanu karti
kancelejas preču iegādei 150 eiro vērtībā.
«Aizvadītajā mācību gadā
pilsētas izglītības iestāžu skolēni kopumā pārstrādei nogādājuši 28,470 tonnas makulatūras, un mums ir prieks,
ka skolēnu aktivitāte arvien
pieaug,» stāsta SIA «Zemgales
EKO» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis. Savāktās makulatūras daudzums tiek vērtēts
uz vienu skolēnu, un šī gada
uzvarētāji, 3. sākumskolas
audzēkņi, kopumā pārstrādei
nodevuši 16,470 tonnas ma-

kulatūras. Rēķinot uz vienu
audzēkni, tie ir 22,5 kilogrami,
kas ir teju uz pusi vairāk nekā
pērn, kad savāktās makulatūras daudzums uz vienu 3.
sākumskolas skolēnu veidoja
14,3 kilogramus.
Par 2. vietas ieguvējiem šogad atzīti divu skolu – Jelgavas
5. vidusskolas un Jelgavas
Valsts ģimnāzijas – skolēni.
Viņi saņems dāvanu karti
100 eiro vērtībā kancelejas
preču iegādei. Savukārt 3.
vietā, izvērtējot nodotā papīra
daudzumu uz vienu audzēkni,
ierindojas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, kas
saņems 75 eiro vērtu dāvanu
karti. «Konkursu rīkojam jau
aptuveni desmit gadus, un nākamajā mācību gadā plānojam
tajā ieviest izmaiņas – iespējams, pārveidot noteikumus,
lai bērniem būtu interesantāk,» tā A.Jankovskis.
Jāatgādina, ka konkursa
mērķis ir rosināt bērnus domāt
un rīkoties videi draudzīgā
veidā, kā arī radīt izpratni
par to, ka, iesaistoties dalītās
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, tiek veicināta dabas
resursu un vides saglabāšana.

ZIŅAS
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Skolēni vasaras
brīvlaikā strādā

Lai paaugstinātu uzņēmēju konkurētspēju un palīdzētu viņiem atrast savas tirgus nišas, attīstīties
un, iespējams, izaugt
jau līdz nopietniem
tirgus spēlētājiem,
mājražotājiem, amatniekiem un mazajiem
uzņēmējiem Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) tiek
piedāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas
konsultācijas IT jautājumos.

ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone skaidro, ka ar IT jomu
saistītus jautājumus uzdod ne
vien mājražotāji, bet arī mazie
uzņēmēji. «Ja lielās kompānijās ir
speciālisti, kuri pārzina katrs savu
nozari, tad mazā uzņēmumā darbinieki galvenokārt ir piesaistīti
ražošanai vai pakalpojuma sniegšanai, bet ar pārējiem darbiem
cenšas tikt galā pats uzņēmējs.
Jebkuru tehnoloģiju izmantošana,
nenoliedzami, var būt palīgs uzņēmuma attīstībai, tādēļ šajā jomā
nepārtraukti ir jāpilnveidojas,»
norāda L.Miķelsone.
Konsultācijas vadīs ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
galvenais speciālists Agris Kalniņš.

Īsi
 Saistībā ar kanalizācijas izbūvi Lāču ielā līdz pat 29. septembrim būs satiksmes ierobežojumi, informē pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība». Līdz 12. augustam satiksme ierobežota Lāču
un Platones ielas krustojumā, līdz
29. septembrim satiksme būs slēgta Lāču ielas posmā no Platones
ielas līdz Savienības ielai, savukārt
no 20. jūnija līdz 29. septembrim
satiksme būs ierobežota Savienības ielas posmā no Lāču ielas līdz
Savienības ielai 11.
 Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēka «Zinītis» aicina jelgavniekus piedalīties ideju konkursā,
iesūtot savas versijas par bibliotēkas jauno nosaukumu. Jelgavas
pilsētas bibliotēkā skaidro, ka
nākotnē, pārceļoties uz jaunajām
telpām Zemgales prospektā, bibliotēka «Zinītis» plāno mainīt arī
savu nosaukumu, tādēļ lasītāji un
citi jelgavnieki līdz 26. jūnijam ir
aicināti iesniegt iespējamos bērnu
bibliotēkas nosaukuma variantus.
Nosaukuma versijas un komentārus interesenti var sūtīt pa e-pastu
zinitis@biblioteka.jelgava.lv.

Vasarā strādā arī Spīdolas ģimnāzijas skolnieces Simona un Unigunde, kuras trīs nedēļas
pavada uzņēmumā «Zemgales EKO», mācoties pareizi šķirot dalītos atkritumus. Viņas pašas
Foto: Austris Auziņš
atzīst, ka darbs nemaz nav tik netīrs, kā sākotnēji šķitis.
 Jana Bahmane
EKO». Izrādās, ka darbs nav neizvēlējos pati – to man pietik sarežģīts, kā man sākumā šķīra. Sākumā biju satraukta,
Jelgavas pilsētas iesšķita,» vērtē Jelgavas Spīdolas jo nezināju, kā mani uzņems
tādēs un uzņēmumos
ģimnāzijas 8. klases skolniece mazie bērni, taču viņi ir ļoti
darbu uzsākuši skolēSimona Miezīte. Meitene at- draudzīgi – paši nāk pie manis,
ni, kas piedalās pašklāj, ka šo dienu laikā uzzinā- aicina spēlēties,» stāsta Jelgavaldības skolēnu vajusi arī ko jaunu, piemēram, ka vas Tehnoloģiju vidusskolas
saras nodarbinātības
plēves tiek šķirotas atsevišķi – skolniece S.Grišule. Savukārt
programmā. Pirmajā
krāsainajās un caurspīdīgajās. Jelgavas 1. internātpamatskoposmā nodarbināti
Savukārt Simonas skolasbied- las audzēknei E.Apsei darbs
tiek 138 skolēni – 75
rene Unigunde Veinberga stās- ar bērniem nav svešs. «Mana
audzēkņi 13 un 14
ta, ka vēlējusies strādāt tieši mamma strādā bērnudārzā,
gadu vecumā un 63
jūnijā, jo šajā vasaras mēnesī ir un es bieži dodos pie viņas uz
skolēni vecumā no 15
ieplānots vismazāk citu aktivi- darbavietu, jo man tur patīk
līdz 17 gadiem.
tāšu un darbs «Zemgales EKO» atrasties. Es viegli spēju rast
bija vienīgā vieta, kur šajā laikā kopīgu valodu ar bērniem, un
Skolēni strādā bērnu un bija iespējams strādāt. «Šai no- laiks bērnudārzā paskrien ļoti
jauniešu centra «Junda» no- darbinātības programmai mani ātri,» atklāj E.Apse. Meitenes
metnē «Lediņi», pašvaldības mudināja pieteikties mamma, līdzdarbojas visās bērnu akiestādē «Pilsētsaimniecība», tāpat arī vēlējos iekrāt kabatas tivitātēs – rotaļās, rokdarbos,
Jelgavas poliklīnikā, «Jelgavas naudu. Atkritumus šķirojam palīdz bērniem apģērbties.
autobusu parkā», atkritumu arī ģimenē, bet man šķita, ka
Jāatgādina, ka skolēnu vasaapsaimniekošanas uzņēmumā šeit darbs būs daudz grūtāks, ras nodarbinātības programma
«Zemgales EKO», pirmsskolas varbūt arī nepatīkamāks – vis- ilgs līdz 25. augustam, un koizglītības iestādēs «Vārpiņa», apkārt valdīs dažādas smakas. pumā šovasar ar pašvaldības
«Zīļuks», «Gaismiņa», «Ķi- Taču jāatzīst, ka es maldījos – nodrošināto finansējumu plāpari», «Pasaciņa», «Rotaļa», šeit nav nedz fiziski grūti, nedz nots nodarbināt 215 skolēnu
«Kāpēcīši», «Kamolītis», kā arī arī nepatīkami, turklāt laiks vecumā no 13 līdz 14 gadiem
vairākās tirdzniecības vietās. darbā paskrien diezgan ātri,» un 200 audzēkņu vecumā no
Uzņēmumā «Zemgales EKO» vērtē Unigunde.
15 līdz 17 gadiem. Jaunākos
darbu uzsākušas divas skolnieJauni papildspēki pievieno- skolu audzēkņus darbā iesaista
ces – viņas piedalās atkritumu jušies arī pirmsskolas izglītības četras stundas dienā divas nešķirošanas procesā. «Pagāju- iestādei «Kāpēcīši» – tur ar dēļas mēnesī, bet vecākos skošajā gadā strādāju bērnudārzā audzinātāju un auklīšu darba lēnus – sešas stundas dienā trīs
«Zīļuks», kur darbs veicās ikdienu iepazīstas četrpadsmit- nedēļas mēnesī. «Šī ir iespēja
labi, jo man ir daudz mazāku gadīgā Sanita Grišule un trīs- skolēniem iepazīt profesijas,
māsīcu un brālēnu, kuri jāpie- padsmit gadus vecā Elizabete darba tirgu un, protams, arī
skata – man ir pieredze. Šogad Apse. «Šis ir pirmais gads, kad nopelnīt pirmo algu,» vērtē
darbavietu varēju izvēlēties strādāju vasarā, un pieteik- Jelgavas Izglītības pārvaldes
iestādē «Pilsētsaimniecība» vai ties nodarbinātības program- galvenā speciāliste bērnu tieuzņēmumā «Zemgales EKO», mai mani pamudināja klases sību aizsardzības jautājumos
priekšroku devu «Zemgales audzinātāja. Šo darbavietu Līvija Vilcāne.

Mazos uzņēmējus un mājražotājus konsultē IT jautājumos
 Ilze Knusle-Jankevica
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Galvenie jautājumi, par kuriem
viņš konsultēs, būs mājaslapas
un bloga izstrādes tehnoloģijas
un procesi, datorprogrammatūras
izvēle. «Ir uzņēmumi, kas, piemēram, mājaslapas vai bloga izveidei
veiksmīgi piesaista pieredzējušas
kompānijas, taču nākas arī sastapties ar situācijām, kad darba
izpildītājs nespēj paveikt to, ko
apņēmies, kam seko vilšanās par
rezultātu un secinājums, ka labāk
šo darbu būtu bijis veikt pašiem.
Gadījumos, kad uzņēmējs pieņem
lēmumu, ka vismaz sākumā pats
centīsies tikt galā ar mājaslapas vai
bloga izveidi, aicinām izmantot iespēju apmeklēt konsultāciju, lai šis
ceļš kļūtu vieglāks, pārdomātāks
un veiksmīgāks,» stāsta L.Miķel-

sone. Viņa norāda, ka uzņēmēji
bieži ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas speciālistiem uzdod jautājumus par mobilo ierīču
izmantošanas iespējām, dažādām
aplikācijām, kā arī par daudzveidīgu mārketinga rīku izmantošanu – kā tos lietot, veidojot video,
reklāmas, infogrammas. Tāpat arī
tiek vaicāts par datu koplietošanas
iespējām un dažādu efektu izveidi
prezentācijās. Jāpiebilst, ka A.Kalniņš interesentus konsultēs arī par
šiem jautājumiem.
Tāpat uzņēmēji tiks informēti
par Zemgales uzņēmumu katalogu, kas pieejams ZRKAC
mājaslapā www.zrkac.lv. «Interese
par šo katalogu ir uzņēmējiem
un klientiem ne vien no Latvijas,

bet arī ārvalstīm. Šī iemesla dēļ
vēlamies, lai katalogs kļūtu arvien
pilnīgāks un tajā iesaistītos pēc
iespējas vairāk uzņēmumu,» tā
L.Miķelsone, piebilstot, ka tas ir
bezmaksas rīks. Lai informācija
par uzņēmumu tiktu iekļauta
katalogā, to var sūtīt pa e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv. Tā kā katalogam ir noteikts
formāts, kurā jāiekļaujas, konsultāciju laikā tiks runāts arī par
šīm niansēm.
Konsultācijas notiek reizi nedēļā – pirmdienās no pulksten
15 līdz 19, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63012149 vai e-pastu agris.
kalnins@zrkac.jelgava.lv. Norises
vieta – ZRKAC, Svētes ielā 33, 300.
kabinetā.

 22. jūnijā Jelgavas poliklīnika
strādās pēc mainīta darba laika
– no pulksten 7.30 līdz 17, savukārt no 23. jūnija līdz 25. jūnijam
poliklīnika būs slēgta. Šajā laikā
iedzīvotāji ir aicināti vērsties pēc
palīdzības, zvanot pa tālruni 113
vai 63022469, kā arī sazinoties ar
Jelgavas pilsētas slimnīcas uzņemšanas nodaļu, tālrunis 63021802.
Pieredzējuša mediķa konsultāciju
nepieciešamības gadījumā iespējams gūt, zvanot pa ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001.
 Rīgas Mākslas un mediju
tehnikumā jau 25. reizi notika
Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu kokapstrādes
nozares profesiju profesionālās
meistarības konkurss «Krēsls
2017», kurā savas prasmes pierādīja arī četri Jelgavas tehnikuma
audzēkņi. Augstāko novērtējumu
ieguva 302. grupas audzēknis
Dainis Lapinskis, kurš tika atzīts
par labāko disciplīnā «Galdnieks».
Savukārt 402. grupas audzēknis
Dairis Birziņš ierindojās 3. vietā
nominācijā «Mobilā darbnīca». 4.
vietu nominācijā «Būvizstrādājumu
galdnieks» ieguva 102. grupas audzēknis Artis Anškins, bet 5. vietu
– 102. grupas audzēknis Rihards
Melbārdis, kurš startēja brīvajā
disciplīnā, radot brīvu krēsla interpretāciju. Konkursa laikā dalībniekiem, izmantojot pieejamos
kokapstrādes instrumentus, pēc
saņemtā rasējuma parauga bija
jāizgatavo krēsls. Konkursā tika
vērtēta radītā produkta kvalitāte
– virsmas apstrāde, līmējuma vietas – un daudzi citi parametri, kas
raksturo krēsla izturību un vizuālo
pievilcību. Ikviens dalībnieks varēja
pats izvēlēties disciplīnu, kurā
piedalīties. Jelgavas tehnikums
ir ilggadējs konkursa dalībnieks
– mācību iestādes audzēkņi šajā
profesionālās meistarības konkursā startē kopš tā pirmsākumiem.
 Pēdējo gadu laikā cilvēki arvien biežāk izvēlas kāzas svinēt
datumā, kas kopā ar gadskaitli
veido interesantu skaitļu kombināciju. Šogad pirmais šāds
datums ir 7. jūlijs, kad Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā
gredzenus mīs 11 pāri, bet vēl
divas laulības tiks reģistrētas
ārpus nodaļas, informē Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Aina Rokjāne. «Pāri uz šo datumu
sāka pieteikties jau janvāra sākumā, un līdz janvāra beigām visi
pieejamie laiki jau bija aizņemti,»
stāsta A.Rokjāne, piebilstot, ka
dienās, kad datums veido uzmanību piesaistošas ciparu kombinācijas, pieprasījums pēc laulību
reģistrācijas vienmēr ir liels. Arī
norādītajā dienā Dzimtsarakstu
nodaļa strādās no pulksten 11
līdz 18. «Turpinām saņemt arī
lūgumus par laulības reģistrēšanu
17. jūlijā, bet tā ir pirmdiena, kad
Dzimtsarakstu nodaļa nestrādā,»
saka A.Rokjāne.
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Teātris smilšu skulptūru parkā, teātris uz Pasta salas
skatuves, dziesmas, dejas, rotaļas smiltīs un kopā būšana –
tie ir 11. starptautiskā Smilšu
skulptūru festivāla divu aizvadīto dienu atslēgas vārdi.
Šogad festivāla apmeklētāji
norādīja, ka smilšu skulptūras
pārsteidz ar tēlu daudzveidību šķietami šaurā teātra
tematikā, savukārt skulptūru
tehniskais izpildījums radīja
neizpratni – kā no smiltīm var
tapt tik reālistiski elementi
kā skumjas acis, raupja ziloņa āda un balerīnas trauslās
rokas. Festivāla viesi atzinīgi
novērtēja arī veiksmīgo risinājumu ar paaugstināto
celiņu smilšu skulptūru parkā,
kas ļāva aplūkot skulptūras
no augstāka skatpunkta un
izvairīties no drūzmēšanās.
Zināms, ka divu dienu garumā
uz Jelgavas festivālu ieradās
aptuveni 20 tūkstoši cilvēku,
tostarp gan jelgavnieki un
viesi no dažādām Latvijas
pilsētām, gan arī ārzemnieki
– lietuvieši, igauņi, ķīnieši, ukraiņi, kā arī briti. Smilšu skulptūru parks interesentiem
Pasta salā joprojām ir atvērts
darba dienās no pulksten 10
līdz 22, savukārt brīvdienās
no pulksten 11 līdz 21. Maksa par apmeklējumu – divi
eiro pieaugušajiem un viens
eiro skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem.
Jāņem vērā, ka parks strādās
pēc mainīta darba laika, kad
Pasta salā notiks maksas pasākumi. To apmeklētāji smilšu
skulptūras varēs apskatīt,
izmantojot iegādāto maksas
pasākumu ieejas biļeti.

Teātris vasaras garumā

11. starptautiskā
Smilšu skulptūru
festivāla uzvarētāji

«Es atzīšos, ka visu nedēļu biju pārējo mākslinieku students – viņi man ieteica, kā veidot nelielos
elementus, kādus instrumentus izmantot un kā
pareizi apstrādāt skulptūru,» ziloņa skulptūras tapšanas procesu atceras 1. vietas
ieguvējs Martins Gaubs, piebilstot, ka tā ir viņa pirmā pieredze darbā ar smiltīm.
Uz festivālu bija atceļojuši arī lietuviešu tūristi Edita, Rita, Karolina, Virgis un
Viņš norāda, ka ir īstenojis iecerēto un atspoguļojis lielo un spēcīgo dzīvnieku –
Roma, kuri tā arī nav vienojušies par labāko darbu smilšu skulptūru parkā. «Es
ziloni – kā draudzīgu un jūtīgu būtni, savukārt, veidojot sufliera tēlu, mākslinieks
vienmēr atbalstu savējos, tostarp lietuvieša Martina Gauba ziloņa skulptūru, bet
ļāvies vēl vienam izaicinājumam un radījis pašportretu.
pirmo vietu es tomēr piešķirtu Aleksandra Skarednova izteiksmīgajai skulptūrai
«Aktrise». Es varu tikai minēt, ko mākslinieks ar to vēlējies pasacīt, bet mani ļoti
uzrunāja viņa darbs – šķiet, tas ir stāsts par masku šovu, kurā tā arī neredzam
aktrises patieso būtību,» spriež Edita, piebilstot, ka, viņasprāt, skulptūra nepelnīti ierindojās trešajā vietā. Pats mākslinieks A.Skarednovs uzsver, ka skulptūra
atspoguļo mūsu dzīvi – cilvēki maina maskas atkarībā no situācijas, savukārt
apkārtējie nemaz nenojauš par to, kas patiesībā zem tām slēpjas.

1. vieta – Martins Gaubs «Draudzība»
(Lietuva).
2. vieta – Kārlis Īle «Vientuļā lelle» (Latvija).
3. vieta – Aleksandrs Skarednovs «Aktrise»
(Krievija).
Veicināšanas balva – Jurijs Mistrjukovs
«Aptverot sauli» (Krievija).
Žūrijas simpātiju balvas – Pedro Mira «Aizkulises» (Portugāle), Jevgeņijs Tarnopoļskis
«Mājas teātris» (Krievija).
AS «Gjensidige Baltic» simpātiju balva –
Georgijs Zlatevs «Pievilcība» (Bulgārija).
AS «Gjensidige Baltic» veicināšanas balva – Vadims Parhomenko «Teātra kritiķis
darbā» (Krievija).

Tūkstošiem fotogrāfiju šogad pasākuma dalībnieki uzņēma arī pie
smilšu skulptūru parka vārtiem
– tur atradās ikgadējo festivāla
dalībnieku Ineses Valteres un
Donata Mockus foto skulptūra
«Amfiteātris». Skulptūra ievadīja
viesus teātra tematikā, iepazīstinot ar sengrieķu tēliem un ļaujot
iejusties gan teātra skatītāju, gan
arī aktieru lomā.

Par teātra gaisotni smilšu skulptūru parkā šogad rūpējās 17 mākslinieki no sešām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Francijas,
Bulgārijas, Krievijas un Portugāles. Šobrīd tiek prognozēts, ka smilšu skulptūras būs apskatāmas visas vasaras garumā.

Piekus ģimene šogad festivālu apmeklē pirmoreiz. «Mēs atbraucām no Rīgas, jo
redzējām, kā draugi sociālajos tīklos dalījās ar pozitīviem iespaidiem un skaistiem
fotoattēliem, kas iemūžināti smilšu skulptūru parkā,» iemeslu doties uz festivālu
atklāj mamma Jeļena. Viņa atzīst – ģimenes favorīts smilšu skulptūru parkā ir
Kārļa Īles «Vientuļā lelle», kuras tēls īpaši uzrunāja gan viņu pašu, gan divus gadus
veco Paulu. Savukārt pats mākslinieks piebilst: «Skulptūra skatītājiem atklāj to, ka
visa mūsu dzīve ir teātris un, iespējams, mēs esam tikai marionetes kāda rokās.»

Smilšu festivāla muzikālajā daļā uzstājās tādi mākslinieki kā Ivo Fomins, Normunds Rutulis, «Tumsa», «Opus Pro», «Franco Franco», «Zaļā galma kapella» un «Triana Park». Katrs no
mūziķiem piesaistīja Pasta salas apmeklētāju uzmanību, atskaņojot gan jaunas, gan arī jau zināmas un tautā iemīļotas dziesmas. Īpaši aktīvi šogad bija grupas «Triana Park» fani, kuri
uz koncertu ieradās ar īpašu dāvanu grupas bundziniekam Edgaram Viļumam – apdrukātu kreklu.
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto Austris Auziņš
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Zaudē gan portugāļiem,
gan igauņiem

10. jūnijā Latvijas izlase aizvadīja 2018.
gada FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas
spēli pret Portugāles izlasi un piedzīvoja
zaudējumu – 0:3 (0:1). Mūsu izlases
sastāvā bija četri FK «Jelgava» spēlētāji
– vārtsargs Kaspars Ikstens, aizsargi
Mārcis Ošs, Gints Freimanis un pussargs
Gļebs Kļuškins, kurš vienīgais tika laukumā un spēlē piedalījās 62 minūtes. Bija
plānota arī G.Freimaņa dalība, taču viņš
treniņā guva savainojumu. Arī 12. jūnija
pārbaudes spēlē pret Igaunijas izlasi,
kurā mūsu futbolisti zaudēja ar 1:2
(1:0), vienīgais FK «Jelgava» spēlētājs,
kurš devās laukumā, bija G.Kļuškins.
Viņš 57. minūtē nomainīja Jevgēņiju
Kazačoku.

Ivanovs Kauņā izcīna zeltu

Pagājušās nedēļas nogalē Kauņā notika starptautisks boksa turnīrs, kas
bija veltīts Eiropas čempiona Ričarda
Tamuļa piemiņai. Sacensībās startēja
arī Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
(JCSVC) bokseris Artūrs Ivanovs, kurš
izcīnīja zelta godalgu. Kā informē JCSVC
treneris Aleksandrs Knohs, turnīrā
piedalījās izlases no vairākām valstīm,
izmantojot to kā iespēju sagatavoties
Eiropas čempionātam. A.Ivanovs (2001.
dz. g.) startēja svara kategorijā līdz 54
kilogramiem. Pirmajā cīņā jelgavnieks
pārspēja Lietuvas čempionu, savukārt
otrajā spēja pieveikt arī Igaunijas spēcīgāko sportistu. Finālā Artūrs izcīnīja
uzvaru pār Izraēlas sportistu, iegūstot
zelta medaļu.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Pludmales volejbolistiem
2. posms

17. jūnijā pulksten 12 Pasta salā notiks
otrais no četriem plānotajiem Jelgavas
pilsētas atklātā pludmales volejbola
čempionāta posmiem. Pludmales
volejbola entuziasti aicināti ierasties
ātrāk – no pulksten 10 līdz 11.30 tiks
organizēti bezmaksas treniņi, lai paaugstinātu savu meistarību un labāk
sagatavotos Jelgavas čempionātam.
Pārstāvju sanāksme un grupu izloze
norisināsies sacensību dienā pulksten
11.45. Turnīrā piedalīsies ne vairāk kā
24 komandas. Pieteikšanās – līdz 16.
jūnija pulksten 22, pieteikumu sūtot pa
e-pastu vkbiolars@gmail.com. Dalības
maksa, iepriekš piereģistrējoties, ir 10
eiro, bet sacensību dienā – 14 eiro.

Ševčenko un Šteinerte
iekļūst spēcīgāko sešniekā

Pagājušajā nedēļas nogalē Valmierā
organizētās Valsts prezidenta balvas
izcīņā vieglatlētikā startēja arī divas
jelgavnieces – skrējēja Anna Ševčenko
un diska metēja Dace Šteinerte. Abas
sportistes spēja ierindoties spēcīgāko
sešniekā. A.Ševčenko 400 metru individuālajā skrējienā, pārstāvot Latvijas
izlases komandu, izcīnīja 6. vietu, distanci veicot 57,72 sekundēs. Savukārt
4 x 400 metru stafetē Anna palīdzēja
Latvijas komandai iegūt 2. vietu. Par
uzvarētājām kļuva Lietuvas skrējējas.
Savukārt tikai otrajās šīs sezonas sacensībās diska mešanā lieliski startēja
arī D.Šteinerte, aizmetot 46,36 metrus,
kas bija 4. labākais rezultāts.
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Sporta pasākumi
16. jūnijā pulksten 10 – Pasaules
strādājošo un amatieru sporta spēles
vieglatlētikā (ZOC).
17. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš «Sporto un esi vesels» (Pasta salā).
17. jūnijā pulksten 19 – «SynotTip»
virslīgas spēle futbolā, FK «Jelgava» –
FK «Metta/Latvijas Universitāte» (ZOC).

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

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
piedāvā darbu
preču marķēšanas operatoram(-ei)

Uz Jaunatnes olimpiādi
pēc godalgām!

Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.

 Ģirts Pommers

Strādājot pie mums, Jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata;
• ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba (Lietuva
– Jelgava – Olaine).

Latvijas Jaunatnes olimpiāde
no 7. līdz 9. jūlijam jau otro reizi notiks Vidzemē. Šoreiz par
tās mājvietu izraudzītas Cēsis,
lai gan lielākā daļa sacensību
norisināsies citur – Smiltenes,
Siguldas, Priekuļu, Valmieras,
Jūrmalas, Burtnieku, Valkas un
Rīgas novados. Savukārt Jaunatnes olimpiādes čempioni
peldēšanā tiks noteikti Jelgavā
– LLU Sporta centra peldbaseinā. Šogad Jelgavas pilsētas
godu olimpiādē pārstāvēs
vairāk nekā 140 sportistu 15
sporta veidos.
Vislielākais skaits jelgavnieku šogad
piedalīsies peldēšanā (17 sportisti), smaiļošanā un kanoe airēšanā (15 sportisti),
vieglatlētikā (13 sportisti) un airēšanā (10
sportisti). Jaunatnes olimpiādē, kas 2015.
gadā notika Valmierā un Cēsīs, mūsu
pilsētas sportisti izcīnīja 42 godalgas – 9
zelta, 11 sudraba un 22 bronzas medaļas,
kas 86 startējošo pašvaldību konkurencē
Jelgavai nodrošināja 5. vietu.

Treneri prognozē
lielāku godalgu skaitu

Gan Latvijas jaunatnes, gan pieaugušo
olimpiādēs jau ierasts, ka visvairāk medaļu komplektus jelgavnieki izcīna tajās
sporta disciplīnās, ko raksturo dziļi un
pamatīgi iekoptas tradīcijas. Viena no tām
ir smaiļošana un kanoe airēšana – 2015.
gadā Jelgavas sportisti šajā disciplīnā
ieguva 15 godalgas, no tām septiņas –
zelta. Arī šogad mūsu smaiļotāji un kanoe
airētāji uz Limbažiem dosies ar pozitīvām
domām. «Šoreiz uz olimpiādi brauks tikai

divas meitenes – Karīnai Smiltniecei tā
būs iespēja krāt pieredzi, taču no Jūlijas
Gutovas sagaidām augstu rezultātu. Arī
puišu komandu veido sportisti, kas sevi
jau ir pierādījuši. Konkrētu medaļu skaitu
prognozēt nevēlos, jo mēs esam nedaudz
māņticīgi,» jelgavnieku izredzes vērtē
smaiļošanas trenere Lelde Laure.
Savukārt Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) direktore Zelma Ozoliņa nekautrējas atzīt, ka šī gada peldētāju
komanda varētu būt pat talantīgāka nekā
iepriekšējās olimpiādes sastāvs, kas Valmieras Bērnu sporta skolas peldbaseinā
izcīnīja 12 medaļas. Jelgavnieku ambīcijas
var uzskatīt par pamatotām, jo JSPS
jauno peldētāju – Didža Rudava un Anetes
Mejas Kalnietes – šīs sezonas sportiskie
rezultāti apliecina ievērojamu progresu.
Jāpiebilst, ka peldētājiem šīs būs garās
sezonas pēdējās sacensības. D.Rudavam
gan vēl priekšā dalība Eiropas Jaunatnes
olimpiādē.
Arī bokseri jau tradicionāli ir vieni no
naskākajiem medaļu izcīnītājiem. Priekuļu vidusskolā organizētajās sacensībās
par augstiem rezultātiem sacentīsies 7
jelgavnieki. Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra pārstāvis un viens no delegācijas
treneriem Aleksandrs Knohs prognozē,
ka bokseri Jelgavas kopējā iegūto medaļu
komplektā varētu pievienot 3–4 godalgas,
taču to kalumus treneris nosaukt nevēlas,
lai neradītu liekus pārdzīvojumus jaunajiem cīkstoņiem.
Tāpat nav šaubu, ka Jelgavai godalgu
izcīnīs arī kāds no kuplās vieglatlētu
saimes pārstāvjiem. Sacensībās piedalīsies viens no šī brīža Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas talantīgākajiem
vieglatlētiem – Artūrs Isajevs –, kurš
startēs 100 metru, 200 metru skrējienos,
trīssoļlēkšanā un mazajā zviedru stafetē.

Lūša kausā – vadošie šķēpmetēji
 Ģirts Pommers

18. jūnijā Zemgales Olimpiskā
centra stadionā piekto reizi
notiks izcilā Latvijas sporta
meistara Jāņa Lūša vārdā
nosauktās sacensības šķēpa
mešanā.
Šogad Jelgavā redzēsim gan vairākus
vadošos Latvijas vieglatlētus – Madaru
Palameiku, Līnu Mūzi un Rolandu Štrobinderu –, gan arī sportistus no Baltijas
valstīm, Zviedrijas un Turcijas. Turnīrs
sāksies pulksten 11.
«Šīs ir jau tradicionālas Latvijas šķēpmetēju sacensības, tādēļ tajās piedalīsies
lielākā daļa vadošo sportistu. Katru gadu
mačos dažādās vecuma grupās startē
apmēram 200 šķēpmetēju. Prieks, ka
mūsu uzaicinājumam ir atsaukusies šī
brīža Zviedrijas labākā šķēpmetēja Anne
Vesmane,» par turnīru stāsta tā organizators Gints Palameiks.
Sacensības notiks sešās vecuma gru-

pās: D grupā (2006. g. dz. un jaunāki),
C grupā (2004./2005. g. dz.), B grupā
(2002./2003. g. dz.), A grupā (2000./2001. g.
dz.), kā arī junioru (1998./1999. g. dz.) un
pieaugušo (1997. g. dz. un vecāki) grupā.
Jau zināms, ka kausa izcīņā piedalīsies
arī vairāki jelgavnieki: Gatis Čakšs, Annika Upīte, Žanis Andersons, Samanta
Maško, Jekaterina Pučinska, Artūrs Konderko, Selīna Kalnišķe, Adrians Alenčiks,
Elīza Paeglīte un Artis Čakšs.
Turnīru pulksten 11 uzsāks bērnu
grupas, pulksten 16 plānota atklāšana, ap
pulksten 16.30 startēs sievietes, savukārt
vīriešiem sacensību sākums gaidāms ap
pulksten 18.
Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņu šķēpmešanā organizē Latvijas
Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru. Pagājušajā gadā
sacensībās sieviešu konkurencē uzvarēja
L.Mūze (56,74 metri), bet vīru konkurencē – R.Štrobinders (81,76 metri).
Arī šogad turnīrā klātienē varēs sastapt
olimpisko čempionu Jāni Lūsi.

Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
• vēlama iepriekšēja pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības sajūta un godprātīga attieksme
pret darbu.

Pirmo reizi
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Jelgava
tiks pārstāvēta
burāšanā, kur
«Optimist»
klasē startēs
četri jelgavnieki, viens no viņiem – Tomass
Bordovskis.
Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem Jelga- izmaiņas ir piedzīvojis basketbols, kas
vai vienīgo godalgu (bronzu 400 metros) šoreiz tiks spēlēts formātā 3 pret 3. Jelgavu pārstāvēs gan puišu, gan meiteņu
vieglatlētikā ieguva Anna Ševčenko.
komanda. Savukārt futbolā Jelgavas
Pirmo reizi ar burātājiem un
puišu komandai šajā pēcpusdienā notiek
basketbolistiem jauns formāts
Zemgales reģiona atlases spēle pret TuJelgava pirmoreiz tiks pārstāvēta kuma novada futbolistiem. 2015. gadā
burāšanā – uzkrāto meistarību Lielupes jelgavnieki šo barjeru nespēja pārvarēt.
ūdeņos sacensībās Engurē demonstrēs
Jāatgādina, ka Latvijas Jaunatnes
četri mūsu pilsētas burātāji. Viņu tre- olimpiāde ir nacionāla mēroga sporta
neris Alfs Pampe gan norāda, ka diviem sacensības, kas tiek organizētas, pamatono pieteiktajiem sportistiem šīs būs joties uz olimpiskajiem principiem. Reizi
pirmās nozīmīgās sacensības. «Nevēlos divos gados Latvijas Olimpiskā komiteja
prognozēt ko konkrētu, taču no Emīla izsludina konkursu novadu pašvaldībām
Haralda Amsila un Roberta Štāla–Bula un republikas pilsētām par tiesībām rīkot
mēs varētu sagaidīt pozitīvu rezultātu. Latvijas Jaunatnes olimpiādi, to attiecīgi
Kāds tas būs, ir atkarīgs no dažādiem organizē kāda no Latvijas pašvaldībām
aspektiem – tehnikas, laika apstākļiem ar Izglītības un zinātnes ministrijas
un, protams, sportiskās veiksmes.» Tāpat finansiālu atbalstu. Olimpiāde ir lielākās
neliels sportistu skaits pārstāvēs Jelgavu jaunatnes sporta sacensības Latvijā, kurās
tenisā (Rūdolfs Auniņš), karatē (Kristiāns sportistiem būs iespēja sacensties 29 disPlatais) un triatlonā, kur startēs Aļika ciplīnās. Sagaidāms, ka šogad olimpiādē
Škarstāne un Artjoms Kuzins.
piedalīsies apmēram 3000 sportistu no
Komandu sporta veidos pamatīgas visas Latvijas.

Jelgavā jau šonedēļ
atgriežas «Ghetto Basket»
 Ģirts Pommers

17. jūnijā pulksten 12 pie
Zemgales Olimpiskā centra
notiks biedrības «Streetbasket» rīkots ielu basketbola turnīrs «Ghetto
Basket Jelgava». Šādas sacensības mūsu pilsētā tiek
organizētas pēc vairāku
gadu pārtraukuma.
Kā informē turnīra organizatori,
reģistrācija sāksies stundu pirms sacensībām – sākot no pulksten 11. Lai
dalībai turnīrā reģistrētu komandu,
tās pārstāvim vai kādam no spēlētājiem ir jāvēršas sekretariātā, samaksājot dalības maksu un paziņojot
komandas nosaukumu. Attiecīgi pēc
tam komanda tiks iekļauta turnīra
tabulās. Sacensību dalības maksa

abās jaunākajās grupās ir 6 eiro no
komandas, bet vecākajā grupā – 10
eiro no komandas. Tāpat katram
spēlētājam ir jāiegādājas licence (ja tā
šogad jau nav nopirkta), kas maksā
3 eiro.
Komandas tiks sadalītas šādās
grupās: 17+ (1999. g. dz. un vecāki),
U16 (2000. g. dz. un jaunāki) un U14
(2002. g. dz. un jaunāki). Jāpiebilst,
ka komandā drīkst spēlēt meitenes,
kuras ir gadu vecākas par puišiem.
Tāpat organizatori, ņemot vērā
pieteikto komandu skaitu, ir tiesīgi
apvienot grupas. Organizatori saziņā
ar vietējiem pārstāvjiem drīkst mainīt spēlētāju sadalījumu pa vecuma
grupām, papildināt grupu skaitu,
piemēram, iekļaujot jaukto grupu.
Sacensības notiek saskaņā ar
tradicionālajiem «Ghetto Basket»
noteikumiem.

Papildu informācija pa tālruņiem:
23203844 – Olga; 22720722 – Jeļena.
Lūgums zvanīt darba dienās no plkst. 9 līdz 17.

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)
aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar personām ar atkarības problēmām.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba
prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 2 gadu
laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām un citu riska grupu klientiem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu vadīšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) un NPAIS.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālr. informācijai: 63007523.
Izskatīti tiks to pretendentu pieteikumi, kuru izglītība
atbilst noteiktajām prasībām.

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) aicina
darbā pirmsskolas izglītības skolotāju.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. T.63011290,
mob.20021871.

Meklē darbu
Atbildīgs un prasmīgs students meklē
īstermiņa darbu vasarnīcā. T.29726383.

Līdzjūtība
Cik daudz prieka, cik daudz bēdu
Glabā tēva mūža stāsts,
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Uldi Ozoliņu, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ŅINA KAPICKA (1935. g.)
IVANS ŠIŠKO (1960. g.)
JURIJS BORTKEVIČS (1962. g.)
TAMĀRA LOMAŠA (1929. g.)
LIDIJA SEKAČEVA (1927. g.)
ALEKSANDRA BOGDANOVA (1922. g.).
Izvadīšana 15.06. plkst.11.45 Zanderu
kapsētā.
OSVALDS GROSKOPFS (1927. g.).
Izvadīšana 15.06. plkst.12 Meža kapsētā.
STASIS NORVAIŠS (1947. g.).
Izvadīšana 15.06. plkst.14 Meža kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2451.sērija.
9.35 TV PIRMIZRĀDE. Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Vasara Sicīlijā. Vācijas romantiska drāma. 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Lesija. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 197.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2451.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Neprātīgā mīla. Putins un krievi. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi. 2.daļa.*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
7.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 11.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Kamerūna – Čīle.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Baltkrievija.*
14.05 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
16.30 Dzīve šodien (krievu val.).
17.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Austrālija – Vācija.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 15.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 171.sērija.
22.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Austrālija – Vācija.*
1.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 76.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 147. un 148.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
14.55 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 86.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 36.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 97.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. 30 randiņi.
Krievijas romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.10 Amerikāņi 4. Seriāls. 4.sērija.
1.10 Dzīvīte.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 12.sērija.
5.40 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 10. un 11.sērija.
6.30 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
6.50 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.20 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
8.45 X cilvēki. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2000.g.
10.50 Televeikala skatlogs.
11.05 Māmiņu klubs.
11.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 20.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Noziedzīgie prāti: ārpus robežām.
ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.35 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 21.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 20. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2452.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Top Latvijas Likteņdārzs.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2452.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Žoržs Siksna.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Odu uzbrukums. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Programma. Francijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2015.g.
1.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 12.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Austrālija – Vācija.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 Anekdošu šovs 3.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Ungārija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 171.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  TV PIRMIZRĀDE. Reiva pasaule. Losandželosa: jaunā
Tinseltauna. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05 Noslēpumu pilsētas. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 172.sērija.
21.55 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
23.00 Midsomeras slepkavības 5. Seriāls. 5.sērija.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 77.sērija.
11.40 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 149. un 150.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 87.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 37.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 98.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Uta Danella. Tuvāk zvaigznēm. Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 97. un 98.sērija.
2.10 Sirds aicinājums 3. Seriāls. 1.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 13.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 12. un 13.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.00 «American Girl» piedāvā: Izabella dejo skatuves gaismās.
ASV ģimenes filma. 2014.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 5.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 21.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 2.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 22.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Trešdiena, 21. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2453.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.

TV PROGRAMMA
14.05  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 14.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2453.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Neatklātā pērle Japāna. Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 JAUNUMS. Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 1.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.00  Odu uzbrukums. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 13.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Portugāle – Meksika.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.55 «De facto» (ar subt.).*
12.30 Province (ar subt.).*
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35  Maklauda meitas. Seriāls. 172.sērija.
16.30 Dzīve šodien (krievu val.).
17.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Krievija – Portugāle.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Meksika – Jaunzēlande.
23.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Krievija – Portugāle.*
1.00  Reiva pasaule. Losandželosa: jaunā Tinseltauna.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 78.sērija.
11.40 Uta Danella. Tuvāk zvaigznēm. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 88.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 38.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 99.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
22.30 Olimpa krišana. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.50 Dzīvīte.
1.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 99.sērija.
1.55 Spēles karaliene. Seriāls. 13.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 14.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 14. un 15.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.00 Pastaiga ar dinozauriem. Animācijas filma. 2013.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 2.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 22.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.).
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
0.55 Greislenda. Seriāls. 2.sērija.
1.45 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 25. un 26.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 23.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 22. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2454.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Neprātīgā mīla. Putins un krievi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.15 1:1. Aktuālā intervija.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.05  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2454.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
20.00 Izgudrotāji.

Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNA SEZONA. Poldarks 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.20  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25  Neatklātā pērle Japāna. Dokumentāla filma. 3.sērija.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 Vides fakti (ar subt.).*
7.55 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 14.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Meksika – Jaunzēlande.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
12.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35  Maklauda meitas. Seriāls. 173.sērija.
16.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Kamerūna – Austrija.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Vācija – Čīle.
23.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Kamerūna – Austrija.*
1.00 Sporta studija.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 79.sērija.
11.40 Bezmiegs Stambulā. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 89.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 39.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 39.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 100.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
0.15 JAUNA SEZONA. Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 100.sērija.
2.10 Sirds aicinājums 3. Seriāls. 3.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 15.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 16. un 17.sērija.
6.40 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.00 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.35 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
8.55 Freds 3: vasaras nometne. ASV komēdija. 2012.g.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.55 Kobra 19. Seriāls. 8.sērija.
13.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.15 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 23.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 14.sērija.
22.00 Zaļā zona. ASV un Francijas spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
0.10 Bekstroms. Seriāls. 3.sērija.
1.10 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks 16. Seriāls. 27. un 28.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 24.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Piektdiena, 23. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Klēts. Vasaras saulgriežu svinēšana.*
6.30 Rūķu zeme Čučumuiža. Līgo svētki.*
6.45 Lec, saulīte! Deju lieluzvedums Mežaparkā.*
9.00 Teātris.zip.
9.20 TV PIRMIZRĀDE. R.Blaumanis. «Skroderdienas Silmačos».
Lelļļu teātra izrāde.
11.30 Līgosim Krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls.*
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Latvijas kods. Lai smuki! Dokumentāla filma (ar subt.).
18.50 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija.
1981.g. Atjaunotā versija (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Līgojam Krastmalā!
1.00 Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos.*
2.55 «Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts «Rīgai – 810»
lielkoncertā.*
3.50 Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 15.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Vācija – Čīle.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
15.05  Maklauda meitas. Seriāls. 174.sērija.
16.00 Še, kur līgo priežu meži! Koncerts.*
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
21.25 Tā dullā Strengas dēļ jeb Vasara ar zelta teļu.*
22.25 Mona. Latvijas drāma (ar subt.). 2012.g.
0.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.00 Latvija līgo Bauskā.*
3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.10 Ticīgo uzvaras balss.
5.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 38. un 39.sērija.
7.30 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 83.sērija.
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 15.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 1.sērija.
10.35 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 2.sērija.
11.10 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 3.sērija.
11.40 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 4.sērija.
12.15 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 5.sērija.
12.55 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 6.sērija.
13.25 Koncerts «Līgojam Talsos». 2016.g.
17.00 Brīvdabas izrāde «Skroderdienas Silmačos».
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Brīvdabas izrāde «Skroderdienas Silmačos». Turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TIEŠRAIDE. Koncerts «Līgojam Dobelē».
0.20 Miers un bērziņš! Andra Bērziņa jubilejas izrāde. 2012.g.
2.25 Bezmiegs Stambulā. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
4.05 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 5.sērija.
4.30 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 6.sērija.

TV3
5.00 Ģēnijs uzvalkā 3. Seriāls. 16.sērija.
5.45 Kobra 19. Seriāls. 7.sērija.
7.00 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.20 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.50 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.10 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.10 Džesikas Dārlingas pamatskolas likumi. Ģimenes filma. 2016.g.
10.50 Pastaiga ar dinozauriem. Animācijas filma. 2013.g.
12.25 Īsa pamācība mīlēšanā. Rīgas kinostudijas komēdija. 1982.g.
14.10 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
16.00 Vella kalpi Vella dzirnavās.
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
18.00 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
22.10 «UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos. Koncerts. 2014.g.
1.25 «UgunsGrēks» līgo «Cinevillā». 2013.g.
4.10 Bez tabu.

Sestdiena, 24. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ūdensbumba resnajam runcim. Komēdija (ar subt.). 2004.g.
11.30 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 34. un 35.sērija.
12.35 Izgudrotāji.*
13.05  Neparastās dabas formas. Dokumentāla filma.
14.10 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
14.30 R.Blaumanis. «Skroderdienas Silmačos». Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Folkloras programma «Klēts». Pavadāmi Jāņu dienu.*
18.35 Gūtenmorgens un Vienciems.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Latgola.lv 2. Nacionālā teātra izrāde.
1.10 Līgosim Krastmalā 2016. Grupa «Pērkonvīri».*
1.35 Līgosim krastmalā! Muzikāls uzvedums «Reiz Jāņu naktī».*
5.05  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Kamerūna – Austrija.*
13.05 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
13.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
14.10 Anekdošu šovs 3.*
15.35 Tā dullā Strengas dēļ jeb Vasara ar zelta teļu.*
16.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
17.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Meksika – Krievija.
20.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Jaunzēlande – Portugāle.
23.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Meksika – Krievija.*
1.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.35 Folkloras programma «Klēts». Gatavošanās Līgo vakaram.*
1.55 Anekdošu šovs 3.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 49.–52.sērija.
4.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
6.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 84.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 7.–10.sērija.
12.15 TV PIRMIZRĀDE. Labāk trīs tēvi, nekā neviena.
Vācijas romantiska komēdija. 2016.g.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs
14.10 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
14.40 Koncerts «Līgojam Dobelē». 2017.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 151. un 152.sērija.
23.15 Brīvdabas izrāde «Skroderdienas Silmačos». 2015.g.
1.55 Labāk trīs tēvi, nekā neviena. Romantiska komēdija. 2016.g.
3.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 15.sērija.
3.40 Dzīvīte.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kobra 19. Seriāls. 8.sērija.
6.55 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.15 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.45 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.35 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 7. un 8.sērija.
10.35 Autoziņas.
11.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
11.55 Delgo. ASV animācijas filma. 2008.g.
13.40 Absolvente. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
15.30 Freds 3: vasaras nometne. ASV komēdija. 2012.g.
17.05 Mārlijs un es. Kucēna gadi. ASV komēdija visai ģimenei. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Mēness sargs. Francijas animācijas filma. 2014.g.
21.15 10000 p.m.ē. ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. Paranormans. ASV animācijas filma. 2012.g.
1.10 Eda realitātes šovs. ASV komēdija. 1999.g.
3.15 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
4.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 25. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 16.sērija.
11.00  Karaliskais dārzs. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 Daugaviņa guni kūra. LTV dziesmotais ceļojums pa
Daugavu Līgo vakarā.*
14.50 Latvijas sirdsdziesma.*
15.45 Latvijas Radio bigbenda, maestro Raimonda Paula un Kristīnes
Prauliņas koncerts. Labdarības akcija «Top Latvijas Likteņdārzs».*
16.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.05 Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 TV PIRMIZRĀDE. Bērnu deju lieluzvedums
«Trejdeviņi gaismas tilti».
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Emīla nedarbi. Filmas arheoloģija.
Dokumentāla filma.
22.15 Emīla nedarbi. Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija (ar subt.). 1985.g.
23.35 Jānim Peteram – 75! No Jāņiem līdz Pēteriem...*
3.10 Raimonds Pauls joko.*
4.15 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Tikai rozes. Dzied J.Sproģis.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Jaunzēlande – Portugāle.*
13.00 Ūdensbumba resnajam runcim. Ģimenes komēdija (ar subt.). 2004.g.
14.30 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 49.–52.sērija.
16.10  Tās tik ir operas! Nībelunga gredzens. Dokumentālu filmu cikls.
17.00 Izgudrotāji.*
17.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
17.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Vācija – Kamerūna.
20.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Čīle – Austrālija.
23.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Vācija – Kamerūna.*
1.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Sporta studija.*
2.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.05 Anekdošu šovs 3.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.

Jelgavas 6. vidusskola
2017./2018. mācību gadā
piedāvā šādas izglītības programmas:
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma
(5–6 gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programma;
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena mazākumtautību programma.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi,
psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un audzēkņu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja iesaistīties dažādos
interešu pulciņos.
Sīkāka informācija skolas mājaslapā www.j6vsk.lv
vai pa tālruni 63027467.

6.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.55 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 85.sērija.
7.55 Suņiu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 3.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.05 Latvijas faili. Manai Dzimtenei.
Dokumentāla filma. 2014.g.
12.00 Plūškoka smarža. Vācijas melodrāma. 2011.g.
14.00 TV PIRMIZRĀDE. Tēta līgava no Kubas.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
16.00 Auklīte pret pašas gribu. ASV komēdija. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.

20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 153. un 154.sērija.
22.25 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
23.25 Laupītāju zeme. ASV detektīvdrāma. 2012.g.
1.05 Tirāns. Seriāls. 5.sērija.
1.45 Tēta līgava no Kubas. Vācijas melodrāma. 2016.g.
3.15 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
3.55 LNT brokastis.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 1.sērija.
5.45 Kobra 19. Seriāls. 10.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.05 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.

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

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

2. kvalifikācijas līmenis
ar pamatizglītību, 3 gadi

• Konditors
• Pavārs
• Frizieris

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

• Montāžas darbu atslēdznieks
• Pavāra palīgs

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

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

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

2. kvalifikācijas līmenis
ar pamatizglītību, 1 gads

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

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
7.30 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.00 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.30 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu 4. Latvijas realitātes šovs.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
13.40 TV PIRMIZRĀDE. Auniņš Šons. Filma. Animācijas filma. 2015.g.
15.10 10000 p.m.ē. ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
17.15 Mēness sargs. Francijas animācijas filma. 2014.g.
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19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 1.sērija.
20.10 X cilvēki 2. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
22.55 Jūsu Augstība.
ASV komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
0.55 Trīs collas. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
2.35 Gatavo 3.
3.00 Sīči dara trakas lietas.
ASV Amatiervideo raidījums. 7. un 8.sērija.
3.50 Kobra 19. Seriāls. 9.sērija.
4.40 TV3 ziņas.
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«Pludmales festiņš» aicinās
ģimenes uz kopā būšanu
 Jana Bahmane

Skolēnu vasaras brīvlaikā
Jelgavas ģimenes aicinātas
uz kopīgu laika pavadīšanu
brīvdabas pasākumā «Pludmales festiņš», kas Lielupes
krasta promenādē notiks
reizi mēnesī. Pirmo pasākumu interesenti aicināti
apmeklēt jau šo svētdien,
18. jūnijā, no pulksten 12
līdz 15.
«Pludmales festiņa» mērķis ir sniegt
iespēju ģimenēm, bērniem un jauniešiem atraktīvi un pozitīvā gaisotnē
pavadīt brīvdienu tepat, Jelgavā. «Tās
ir trīs stundas nedēļas nogalē ar pievienoto vērtību. Promenāde ir vieta,
kur jelgavnieki labprāt pastaigājas,
vizinās ar divriteni, peldas – to visu
varēs baudīt arī svētdien, 18. jūnijā.
Taču līdztekus ierastajām nodarbēm

pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties arī interesantās radošajās darbnīcās, sporta stafetēs – gan individuālajās, gan ģimenes disciplīnās –, mācīties
braukt ar SUP dēli, kā arī izbaudīt
dažādas piepūšamās un ūdens atrakcijas. Būs padomāts arī par izklaidēm
pašiem mazākajiem apmeklētājiem,
savukārt aktīvākie «Pludmales festiņa» dalībnieki saņems balvas,» stāsta
Sabiedrības integrācijas pārvaldē.
Pasākumus plānots īstenot visas vasaras garumā – reizi mēnesī. Līdz ar to
ģimenes ir aicinātas aktīvi piedalīties
«Pludmales festiņā» arī svētdien, 9.
jūlijā, un sestdien, 19. augustā. Dalība
pasākumā – bez maksas.
Ģimenes pasākumu «Pludmales
festiņš» organizē Jelgavas pilsēta
sadarbībā ar biedrību «Kultūras un
mākslas centrs «Nātre»». Pasākumu
atbalsta bērnu un jauniešu attīstības
centrs «Bambino», biedrība «Remoss»
un «SUPX.LV».

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 15. jūnijs

Pils saliņā ielīgos
vasaras saulgriežus

Pasākumi pilsētā
17. jūnijā pulksten 11 – velo ekskursija pa Jelgavas apkārtni (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
17. jūnijā pulksten 12 – radošā nodarbība «Līgo Līgas, Līgo Jāņi!» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
17. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (Jelgavas tehnikuma zālē,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
17. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības teātra pirmizrāde, Anšlavs
Eglītis «Par purna tiesu». Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā).
18. jūnijā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās darbnīcas, sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens
atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
21. jūnijā pulksten 16 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(pie kultūras nama).
21. jūnijā pulksten 17.30 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju
apbalvošana (pie kultūras nama).
21. jūnijā pulksten 19 – vasaras saulgrieži. Vainagu un vītņu pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas kopā ar folkloras kopām
no visiem Latvijas novadiem. Ieeja – bez maksas (pils saliņā).
23. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde, R.Blaumaņa luga
«Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
30. jūnijā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija». Piedalās šlāgergrupas
un dziedošās ģimenes – «Crazy Dolls», «Mākoņstūmēji», «Liepavots», «Zvaigžņu lietus»,
«Baltie lāči», «Rumbas kvartets», «Ducele», «Lustīgais Blumīzers», «Laimas Muzykanti»,
Tihovsku un Dūdumu ģimenes, māsas Legzdiņas un brāļi Puncuļi, Aigariņš un Rikardions, A.Bumbieris, K.Antess u.c. Pavadošais sastāvs – instrumentālā grupa «Vintāža».
Pēc koncerta – nakts balle ar labākajiem mūziķiem. Biļešu cena – 8–15 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 18 – Liepājas Ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Kliņķīša piedzīvojums vai – kā rūķītis draugus atrada». Izrādes moto –
kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt. Režisore – A.Lieldidža. Autors – P.Trups. Biļešu
cena – 2 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Baltie lāči». Ieeja no pulksten 21.
Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
13. jūlijā pulksten 19 – Jaunā Muzikālā Teātra joku luga ar dziesmām «Žūpu
Bērtulis». Lomās – I.Kļavinskis, M.Brūveris, I.Misāne-Grasberga vai G.Krievkalne,
I.Strads, M.Eglinskis, K.Kareļins. Biļešu cena – 7–12 € (Pasta salā).
15. jūlijā pulksten 19 – Pannas Teātra izrāde, G.Kalniņas komēdija «Saimnieks
meklē saimnieci». Režisors – J.Rijnieks. Lomās – Ģ.Ķesteris, D.Gaismiņa vai D.Vītola,
Z.Daudziņa vai L.Zeļģe, M.Melne-Tomsone, A.Siliņš vai I.Strads. Izrāde divās daļās
ar starpbrīdi. Biļešu cena – 8–12 €. Vecuma ierobežojums – bērniem no 7 gadu
vecuma (Pasta salā).
22. jūlijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
22. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo traks». Režisori – A.Bolmanis un A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 19 – jubilejas izrāde «Tobāgo!» – M.Zālītei 65, U.Marhilevičam
60. Traģikomiska dziesmuspēle 2 daļās. Režisors – V.Liepiņš. Piedalās – U.Marhilevičs,
A.Dzērve, S.Rubule, O.Dreģe, J.Paukštello, K.Pasternaka, J.Kalniņš, M.Maņjakovs, J.Frinbergs, I.Briķe, M.Botmane, V.Liepiņš, A.Bērziņš. Biļešu cena – 10–18 € (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās «Meldermeitiņa». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas
(Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja no pulksten
21. Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
26. augustā pulksten 9 – XVII Vispērējie Latvijas piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā).

Izstādes
Līdz 29. jūnijam – Katrīnas Vīnertes gleznu izstāde «Gaidot…» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku noslēguma darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūnijam – BJDK «Vēja zirdziņš» 25 gadu jubilejas izstāde (kultūras nama
1. stāva galerijā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija) vēdekļu
kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. augustam – foto konkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
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«Šis ir īpašs brīdis, kad no
dabas varam smelties enerģiju un gaismu, lai sakopotu to sevī gada tumšajam
laikam,» vērtē iestādes
«Kultūra» kultūras darba
speciāliste Lolita Truksne.
Trešdien, 21. jūnijā, vasaras saulgriežos jeb Ziedu
dienā, pils saliņā notiks
lielā saulgriežu ielīgošana,
aicinot jelgavniekus uz kopīgu svētku ieskandināšanu
un mūsu senču saulgriežu
rituālu izzināšanu.
Saulgriežu ielīgošana pulksten 16
tradicionāli sāksies ar mazo jelgavnieku sveikšanu pasākumā «Mūs
gaida, mēs nākam», kas notiks pie
kultūras nama. Jelgavnieku saimē
uzņems 143 mazuļus, tostarp trīs
dvīņu pārus, kas pasaulē nākuši laika
posmā no Lieldienām līdz jūnija vidum. Savukārt pulksten 17.30 turpat
tiks sveikti konkursa «Sakoptākais
pilsētvides objekts» laureāti, godinot
tos saimniekus, kuri ar savu darbu
ne vien sakārtojuši savas mājas un
darbavietas, bet kopumā padarījuši
skaistāku pilsētvidi.

No pulksten 19 pils saliņā jelgavnieki varēs vērot un piedalīties dažādos
saulgriežu rituālos, pinot vainagus, vijot vītnes, pušķojot ozolu un klausoties
folkloras kopu sadziedāšanos – tiks
veikta arī Jāņu tēva un mātes sveikšana un citi rituāli. «Ikviens pasākuma
dalībnieks aicināts ņemt līdzi Jāņu
zāļu pušķi, no kā sev uzpīt vainagu. Šī
ir diena, kad jebkura vecuma sieviete
galvu var rotāt ar ziedu vainagu, uzņemot dabas enerģiju un spēku,» skaidro
L.Truksne. Ap pulksten 21 sāksies pils
saliņas iedancināšana ar goda soli un
citām tradicionālām aktivitātēm – visi
varēs doties rotaļās un dziedāt dziesmas pie parka dižākā ozola. Vakara
noslēgumā pils saliņā notiks saules
pavadīšanas un uguns iedegšanas rituāls ar ugunskuru plostiņu ielaišanu
upē un Jāņu pūdeles iedegšanu. «Kaut
arī ielīgošana sāksies pulksten 19, pasākumam ikviens aicināts pievienoties
arī tā gaitā. Cits var vienkārši pabūt
pie ugunskura, cits – iet rotaļās un
klausīties dziesmas. Šie ir svētki bez
satraukuma un steigas, ar rimtu un
mierīgu darbošanos,» stāsta pasākuma organizatore, papildinādama, ka
ielīgošanas pasākums ik gadu pulcē
dažādas paaudzes. Pasākumā piedalīsies teju divdesmit folkloras kopu no
vairākiem Latvijas novadiem – «Tī-

rums», «Trejupe», «Lauce», «Svitene»,
«Dreņģeri», «Dzedzieda», «Līgotne»,
«Graudi», «Dālava», «Laukam pāri»,
«Liepāre», «Nāburdzīte», «Zemgaļi»,
«Slavjanočka», «Savieši», «Vēlava»,
«Josta», kā arī pašmāju folkloras kopa
«Dimzēns».
Savukārt Līgo vakarā, 23. jūnijā,
ikviens interesents aicināts uz Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra iestudēto
izrādi «Skroderdienas «Silmačos»»,
kas pulksten 18 notiks Pasta salā.
Klasiskās Rūdolfa Blaumaņa lugas
uzvedums Arvīda Matisona režijā
pirmizrādi piedzīvoja pērn, un arī
šogad saulgriežu laikā tas priecēs
jelgavniekus, no jauna izstāstot līksmo latviešu tautas komēdiju, šoreiz
– brīvdabā. Galvenajās lomās – Linda
Baumane (Antonija), Roberts Avots
(Dūdars), Santa Bērziņa (Elīna), Gatis
Vāczems (Aleksis), trijotne – Agnese
Gaspersone (Ieviņa), A.Bolmanis
(Rūdis), Raivis Mediss (Kārlēns).
Pindaku attēlos aktieris Kaspars Caune, savukārt Zaiga Melkerte spēlēs
Pindacīšu, Dzintra Zilberte – Bebeni,
Liene Strauta – Tomuļmāti. Tirgotāji
– Arvīds Matisons (Ābrams) un Kārlis
Bolmanis (Joske), bet šuvējas Zāras
lomā iejutīsies Ieva Kalniņa. Izrādi
bez maksas aicināts apmeklēt ikviens
interesents.

Tornī notiks tikšanās ar mākslinieci
Katrīnu Vīnerti
 Jana Bahmane

«Viņa glezno tā, kā redz – ļoti
reāli, impresionistiski, izsakot
savu mīlestību pret dabu,
pasauli, cilvēkiem un dzīvi,
nesekojot līdzi modes tendencēm,» mākslinieci Katrīnu Vīnerti, kuras eļļas darbu
izstāde «Gaidot…» līdz 29.
jūnijam būs apskatāma Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, raksturo Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis. Rīt, 16. jūnijā,
interesenti aicināti uz tikšanos
ar mākslinieci, kas pulksten 16
norisināsies tornī.
Māksliniece un Jelgavas Mākslinieku
biedrības biedre K.Vīnerte 2013. gadā ar
izcilību absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūru keramikas specialitātē, taču viņa darbojas arī glezniecībā.
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Lielākā daļa mākslinieces eļļas glezniecības darbu tapuši plenēros, iedvesmojoties
no norisēm dabā un apkārtnes ainavām.
«Būdama patiesa, K.Vīnerte glezno to, kas
mākslas darba tapšanas brīdī ir aktuāls,
piesaista, iekrīt acīs un sirdī. Motīvs, kas
viņu konkrētajā mirklī aizrauj, var būt
necils, neievērojams, taču māksliniece
vienmēr paklausīs savai sirdsbalsij,» vērtē
M.Brancis. Izstādē ir iemūžināti dabas
skati no Spāres, Krāslavas, Jēkabpils,

Talsiem un citām Latvijas vietām.
Vairāk par izstādē aplūkojamajiem darbiem, mākslinieces iedvesmas avotiem un
darba tehniku interesenti varēs uzzināt
piektdien, 16. jūnijā, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kur pulksten 16
norisināsies tikšanās ar mākslinieci K.Vīnerti – uz to aicināts ikviens interesents.
K.Vīnertes gleznu izstāde «Gaidot…»
torņa izstāžu zālē būs apskatāma līdz
29. jūnijam.

