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Arī jauno Jelgavas domes
sasaukumu vadīs Rāviņš

Foto: Ivars Veiliņš

 Ligita Lapiņa

Otrdien pirmajā jaunās
Jelgavas domes sasaukuma sēdē, atklāti balsojot,
ar 13 balsīm «par» domes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts līdzšinējais
Jelgavas mērs Andris
Rāviņš. Savukārt par Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības
un kultūras jautājumu
programmā ievēlēts Aigars Rublis, par vietnieku
tautsaimniecības jautājumu programmā – Jurijs
Strods un par vietnieci
sociālajos jautājumos
– Rita Vectirāne.

Šis ir pirmais gads, kad Jelgavā jaunuzceltajā rūpnīcā «Latvijas piens» tiek ražots siers Jāņu galdam. Uzņēmuma mārketinga direktore
Ramona Kalniņa atzīst: kā vienmēr, Jāņos pārdošanas apjomi palielinās, taču to, cik līgotāji šogad būs naski siera ēdāji, varēs pateikt
tikai jūlija vidū. «Vecajā Trikātas rūpnīcā bija ierobežotas tehnoloģijas un jaudas, kas neļāva saražot vairāk siera, taču jaunā rūpnīca Jelgavā, kur pārcelta galveno produktu ražošana, ar jaunajām tehnoloģijām var saražot vairāk, tā uz šiem Jāņiem dubultojot pārdošanas
apjomus,» skaidro R.Kalniņa.
Pagaidām gan tradicionālo Jāņu sieru ar ķimenēm Jelgavā vēl neražo, taču vairāki «Latvijas piena» produkti uz Jāņiem ir ieguvuši svētku
Foto: Ivars Veiliņš
iepakojumu, aicinot uz jautru līgošanu. Šajā nedēļā siers no rūpnīcas nonāk veikalu plauktos visā Latvijā.

Sāk rekonstruēt Čakstes bulvāri viesnīcas pusē
 Ilze Knusle-Jankevica

Sākusies Čakstes bulvāra rekonstrukcijas 2. kārta, kur
posmā no Lielās ielas virzienā uz tirgu tiks atjaunota ielas
brauktuve un gājēju ceļš, izbūvētas mašīnu stāvvietas,
kā arī lietus ūdens un saimnieciskā kanalizācija, sakaru
kanalizācija pašvaldības vajadzībām, ielu apgaismojums
un labiekārtota piegulošā teritorija.

Jāņa Čakstes bulvāra 2. kārtas rekonstrukcijas darbu gaitā
no trešdienas satiksmei jau
slēgts bulvāra posms no Lielās ielas līdz iebrauktuvei uz
viesnīcas «Jelgava» maksas
stāvlaukumu. Piekļūt stāvlaukumam varēs pa Lielo ielu,
Pasta ielu, Krišjāņa Barona
ielu, Uzvaras ielu, Ausekļa
ielu, tālāk pa Čakstes bulvāri,
kur izvietotas dzīvojamās zonas
zīmes ar atbilstošiem braukšanas ierobežojumiem. Ceļa
darbu zonā transporta līdzekļiem aizliegts apstāties, tāpēc
Lielās ielas labajā malējā joslā
virzienā no Čakstes bulvāra
līdz Uzvaras ielas krustojumam
izveidotas stāvvietas. Stāvēšanas ilgums tur ierobežots līdz
vienai stundai.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» norāda, ka Lielās
ielas rekonstrukcijas darbu dēļ

ir slēgts Uzvaras ielas posms
no Lielās ielas līdz iebrauktuvei pie ēkas Uzvaras ielā 2a.
Slēgtā posma apbraucamais
ceļš ir organizēts pa Lielo ielu,
Pasta ielu, kur posmā no Lielās ielas līdz K.Barona ielai ir
divvirzienu satiksme, pa labi
uz K.Barona ielu līdz Uzvaras
ielai. K.Barona iela no Pasta ielas virzienā uz Uzvaras ielu būs
vienvirziena. Lai nodrošinātu
piebraukšanu objektiem slēgtajā ielas posmā, Uzvaras ielā
no K.Barona ielas līdz iebrauktuvei pie ēkas 2a ir organizēta
divvirzienu satiksme.
Jāatgādina, ka būvdarbu
līgums par Čakstes bulvāra
rekonstrukcijas 2. kārtu noslēgts ar SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»», līgums par
būvuzraudzību – ar SIA «Jurēvičs un partneri», par autoruzraudzību – ar SIA «3C».

Jelgavas domes pirmo sēdi vadīja
Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics, kurš aicināja
deputātus izvirzīt kandidātus mēra
amatam. Deputāts Vilis Ļevčenoks
izvirzīja A.Rāviņu. Atklāti balsojot,
ar 13 balsīm par Jelgavas domes
priekšsēdētāju uz ceturto termiņu
tika ievēlēts A.Rāviņš.
«Vispirms paldies Jelgavas iedzīvotājiem par mūsu darba novērtējumu. Mūsu galvenais uzdevums
ir kalpot pilsētniekiem, lai ikviens
pilsētā justos labi un droši un ik
dienu redzētu pilsētas izaugsmi.
Aicinu visus uz rūpīgu darbu,» pēc
ievēlēšanas uzsvēra A.Rāviņš.
Pirmajā domes sēdē ievēlēti arī
trīs domes priekšsēdētāja vietnieki.
Šiem amatiem A.Rāviņš izvirzīja

līdzšinējo priekšsēdētāja vietnieku
A.Rubli, Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāju R.Vectirāni un A/S
«Citadele banka» Jelgavas filiāles
pārvaldnieku J.Strodu.
Pirmajā jaunās domes sēdē deputāti arī balsojot vienojās, ka
komitejas paliks četras līdzšinējās
– Finanšu komiteja, Sociālo lietu
un veselības aizsardzības komiteja, Kultūras, izglītības un sporta
komiteja, kā arī Tautsaimniecības
attīstības un pilsētvides komiteja.
Deputāti aicināti līdz 25. jūnijam
pieteikt savu dalību komitejās un
līdz 15. jūlijam izvērtēt savu vēlmi
darboties kādā no komisijām.
1. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Jelgavas pilsētas
domē tika ievēlēti 15 deputāti.
Zaļo un Zemnieku savienību pārstāv A.Rāviņš, V.Ļevčenoks, Dace
Olte, Andrejs Garančs, Mintauts
Buškevics un R.Vectirāne. Partiju
«Vienotība» – A.Rublis un Jānis
Lange. Nacionālo apvienību «Visu
Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/
LNNK » – J.Strods un Roberts Šlegelmilhs. Politisko partiju apvienību
«Saskaņas Centrs» – Ivars Jakovels,
Valentīns Grigorjevs un Sergejs
Stoļarovs. Partiju «Reģionu alianse» – Dainis Liepiņš un Saulvedis
Šalājevs.
Iepriekšējā dome darbu sāka
2009. gada 1. jūlijā, un laikā līdz
2013. gada maijam notika 61 domes
sēde un pieņemti 1064 lēmumi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Gads pusē, un ir klāt saulgriežu laiks. Tas mums ļauj nedaudz apturēt
ikdienas steigu un, ieklausoties senču gudrībā, dabā smelt spēku
nākamajam darba cēlienam. Mūsu tautas gara spēks liek mīlēt savu zemi,
strādāt tās labā un sacerēt dziesmas, kas netiek aizmirstas gadsimtiem
ilgi. Lai svētku vakarā tās skan daudzbalsīgi, apliecinot mūsu mīlestību,
spēku un kopību!

Novēlu Jums priecīgus Līgo
svētkus, gaišus ugunskurus
un veiksmīgus papardes zieda
meklējumus!

Andris Rāviņš,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
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Kopš pēdējās pensiju indeksācijas komunālo Kādas ir jūsu
ģimenes līgošanas
pakalpojumu cenas ir dubultojušās
tradīcijas?
Pilsētnieks vērtē

 Jānis Kovaļevskis

Labklājības ministrijas
Senioru konsultatīvās
padomes sēdē panākta vienošanās, ka šogad tiks indeksētas tās
pensijas, kas bez piemaksas nepārsniedz
200 latus, piemērojot
indeksu 1,04. Ministre
Ilze Viņķele norāda, ka
indekss 1,04 atspoguļo
patēriņa cenu groza izmaiņas no 2009. gada
līdz 2013. gadam. Visas pensijas līdz 200 latiem plānots indeksēt
no šā gada septembra,
un to vidējais pieaugums varētu būt 4,60
lati. Šādam pensiju
indeksācijas modelim
2013. gadā papildus
būs nepieciešami nedaudz vairāk nekā 10
miljoni latu, savukārt
2014. gadā – 30,5 miljoni latu. Pēc Latvijas
Pensionāru federācijas
aprēķiniem, plānotais
pielikums skars aptuveni 90 procentus no
visiem pensionāriem.
Jelgavas Pensionāru biedrības
priekšsēdētāja Marija Kolneja
gan atzīst, ka šim ministrijas
piedāvājumam nepiekrīt.
«Valdē balsojām «pret», jo mēs
vācām parakstus un cīnījāmies
par kompensāciju, kuru neesam
saņēmuši kopš 2009. gada. Šobrīd runa ir tikai par kārtējo
indeksāciju, kuras apmērs ir
nepietiekams, lai kompensētu
pensionāriem izmaksu pieaugumu pēdējo četru gadu laikā.
Komunālo pakalpojumu cenas
vien ir dubultojušās,» situāciju
komentē M.Kolneja, kura pēdējo septiņu gadu laikā Jelgavas
Pensionāru biedrību izveidojusi
par vienu no redzamākajām
organizācijām pilsētā ar vairāk
nekā 500 biedriem.
Vai, jūsuprāt, valdības
piedāvātais pensiju indeksācijas plāns ir godīgs pret
visiem pensionāriem?
Nē, tas nav godīgs, jo sākotnēji ar Saeimas priekšsēdētāju
Solvitu Āboltiņu un labklājības
ministri Ilzi Viņķeli Pensionāru
federācija bija vienojusies par
citu risinājumu. Šobrīd tiek
piedāvāts atteikties no kompensācijas, kurai vajadzētu būt
vismaz deviņu latu apmērā pie
katras pensijas, kas nepārsniedz
200 latus, tā vietā piedāvājot indeksāciju ar vienādu koeficientu
1,04. Vidēji pensionāri iegūs

Nedēļas jautājums

Jā, braucu pa ietvēm,
kur transports netraucē.

šiem – red.), bet tas liecina,
ka strādājam pareizā virzienā.
Rakstām projektus, mācāmies
un izmantojam tās iespējas,
kuras mums tiek piedāvātas.
Ar pašvaldības atbalstu esam
izveidojuši paaudžu dienas
centru «Sadraudzība», kurā
mums darbojas jau 24 dažādi
pulciņi. Daudzi, atnākot pie
mums, aizmirst ikdienas raizes
un pozitīvā ziņā kļūst atkarīgi
no sabiedriskajām aktivitātēm.
Ar smaidu esam saņēmuši pat
pārmetumus, kādēļ pie mums
nekas nenotiek sestdienās un
svētdienās, jo mājās taču esot
garlaicīgi. Ar darbu esam sevi
pierādījuši.

«Pensionāriem bieži tiek pārmests, ka viņu prasību dēļ nevarēs paaugstināt algas mediķiem,
policistiem un citiem valsts sektorā strādājošajiem. Šādā veidā tiek realizēta politika pēc principa «skaldi un valdi»: jo sašķeltāka būs mūsu sabiedrība, jo vieglāk ar mums varēs manipulēt,»
Foto: Ivars Veiliņš
uzskata Jelgavas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Kolneja.
par 4,6 latiem vairāk, tomēr šis
vidējais ieguvums ir mānīgs, jo
vismazāko pensiju saņēmēju
ienākumi pieaugs proporcionāli
mazāk, un plaisa starp trūcīgākajiem un labāk nodrošinātajiem tikai palielināsies. Būtiski
ir saprast, ka mēs necīnāmies
par savām personīgajām interesēm, bet gan par cilvēkiem,
kuri saņem minimālās pensijas
un kuriem katrs lats ir svarīgs.
Mēs katru dienu dzirdam, cik
grūti ir izdzīvot, tādēļ neatkāpsimies no savām prasībām un
aicināsim valdību pārskatīt šo
lēmumu. Diemžēl izpratnes par
to, ko nozīmē sociāli atbildīga
un taisnīga politika, valdībā
pietrūkst.
Sākotnēji pensionāri uzstāja, ka indeksācija jāveic
visām pensijām, kuras nepārsniedz 300 latus, bet
vēlāk piekāpāties...
Vienmēr esam uzsvēruši, ka
mūsu prioritāte ir mazās pensijas. No 300 latiem atkāpāmies
tādēļ, lai mazāko pensiju saņēmējiem indeksācija būtu jūtamāka, tomēr redzam, ka mūsu
piekāpšanās neko nav mainījusi. Vēl vairāk satrauc tas,
ka valdības līmenī pensionāri
tiek piesaukti kā drauds tam,
ka nebūs iespējas palielināt
algas mediķiem, pedagogiem
un citiem valsts sektorā strādājošajiem. Pretnostatot dažādas
sociālās grupas, tiek realizēta
politika pēc principa «skaldi un
valdi»: jo sašķeltāka būs mūsu
sabiedrība, jo vieglāk ar mums

varēs manipulēt. Tajā pašā laikā
mēs redzam, ka plānotās izmaiņas nodokļu politikas jomā nav
vērstas uz solidaritāti, jo, samazinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, ieguvēji būs tie, kuri jau
pašlaik saņem vairāk, tostarp
pensionāri, kuru pensijas ievērojami pārsniedz 165 latus un
kuri maksā ienākuma nodokli.
Plaisa starp trūcīgajiem un turīgāko sabiedrības daļu arvien
pieaug, tādēļ vēlos atgādināt
mūsu valdībai Jāņa Čakstes vārdus: labs kurpnieks ir vērtīgāks
par sliktu ministru.
Īpašu sabiedrības nosodījumu saņem tie, kuriem
ir tūkstošos mērāmas algas
un pensijas. Vai tas veicina
turīgākās sabiedrības daļas
iesaistīšanos kopējā sociālās
apdrošināšanas sistēmā?
Mēs neapkarojam lielās algas,
noteikti ir cilvēki, kuri ar savu
darbu un ieguldījumu to ir
pelnījuši. Mēs iestājamies par
sociālo taisnīgumu un zināmu
progresivitāti nodokļu politikas
jomā. Pensionāram noteikti būs
vieglāk attiekties no tā lata, ja
mēs zinātu, ka kopējās lietas
labā arī lielo algu saņēmēji no
kaut kā atteiktos. Tad mums
tā nesāpētu. Mēs jau neprasām
zelta kalnus – pensionāri ir
ļoti pieticīgi –, un, pēc pēdējām
aptaujām, tā summa, kura būtu
nepieciešama izdzīvošanai,
svārstās no 200 līdz 300 latiem.
Tas, ko mēs sagaidām no valdības, ir konkrēts plāns, kad un
kā tiks panākts, lai mazākās

pensijas pie atbilstoša darba
stāža būtu vismaz minimālās
algas apmērā.
Gan premjers, gan labklājības ministre ne reizi
vien uzsvēruši, ka pensionāri bijuši tā grupa, kuru
ekonomiskā krīze skārusi
vismazāk. Vai varat piekrist
šādam apgalvojumam?
Kā jau minēju, tas ir veids,
kā sašķelt sabiedrību un pretnostatīt dažādas sabiedrības
intereses. Dzīves dārdzība vienādi pieauga gan pensionāriem,
gan strādājošajiem. Arī valsts
atbalsts medicīnas pakalpojumiem ir samazinājies, tādēļ
nav korekti salīdzināt, kurš
bijis lielākais cietējs, jo katram tas pakalpojumu grozs ir
atšķirīgs.
Pārstāvat arī nevalstisko
organizāciju sektoru, esat
realizējuši vairākus projektus. Kā kopumā veicas
ar līdzekļu piesaisti, un cik
lielā mērā esat atkarīgi no
pašvaldības ieinteresētības?
Pilsētā darbojas vairāk nekā
200 dažādu nevalstisko organizāciju, bet lielāko daļu no šīm
organizācijām mēs nejūtam,
tādēļ nevarētu teikt, ka šajā
ziņā dzīve ir piesātināta. Kad
2007. gadā pārņēmu Pensionāru biedrības vadību, mūsu
organizācijā bija 47 biedri, bet
šobrīd – jau 522. Tas varbūt nav
daudz pret kopējo pensionāru
skaitu pilsētā (ap 12 tūksto-

Kas ir tās lietas, ko var darīt pašvaldība, lai uzlabotu
senioru dzīves apstākļus?
Daudz kas jau ir izdarīts. Tas
attiecas uz sabiedrisko transportu, pabalstiem veselības
aprūpes un komunālajiem pakalpojumiem. Esam sapratuši,
ka pašvaldība ir mūsu labākais
sadarbības partneris, jo valsts
līmenī neko nav izdevies panākt
– tur ir tikai runāšana, jo darba
grupās izteiktie pensionāru
priekšlikumi likumos ir tik ļoti
transformējušies, ka zem tiem
vairs nevaram parakstīties.
Tas attiecas arī uz šo pensiju
indeksācijas jautājumu.
Vai varat piekrist apgalvojumam, ka Ušakovs Rīgā
pensionāru simpātijas iekarojis ar bezmaksas sabiedrisko transportu?
To jau apgalvo vēlēšanās
zaudējušie politiķi. Bezmaksas transports nestrādājošiem
pensionāriem ir normāla sociāli
atbildīga politika. Lielākajā daļā
Eiropas valstu pensionāriem
ir atlaides vai bezmaksas sabiedriskais transports, tādēļ to
drīzāk vajadzētu uzskatīt par
politiķu pienākumu, nevis kādu
īpašu pretimnākšanu. Pašvaldībās cilvēki, tostarp pensionāri,
balso par politiķu paveiktajiem
darbiem. Pirms vēlēšanām
jau daudzi sola leiputriju, bet
tādēļ vien jau cilvēki neskrien
atdot balsi par šīm partijām.
Arī Jelgavā dažs labs solīja
par 50 procentiem samazināt
komunālo pakalpojumu izmaksas, kas varētu uzrunāt lielāko
daļu pensionāru, bet vēlēšanu
rezultāti labi parāda, cik cilvēku
šiem absurdajiem solījumiem ir
noticējuši. Tādēļ es šādus apgalvojumus, ka pensionāru var nopirkt ar bezmaksas sabiedrisko
transportu, saucu par pilnīgām
muļķībām. Arī mēs vērtējam, kā
kurš ir strādājis.
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Vai jūtaties drošs, pārvietojoties ar velosipēdu?

Ja ievēro noteikumus,
pārvietoties ir droši.

Velosipēdistus «nemīl»
ne gājēji, ne autobraucēji.

Uztraucos par bērniem,
kuri mēdz būt neuzmanīgi.

Jānis, tirgojas ar nekustamajiem īpašumiem:
– Pats esmu
Jānis, un
skaidrs, ka
šos svētkus svinu, taču īpašu
tradīciju mums nav. Parasti Līgo
dienā sapulcējamies draugu
kompānijā kaut kur pie ūdens,
ārpus pilsētas, lai var ar laivām
izbraukt, lai ir, kur ugunskuru iekurināt, kas ir neatņemama Līgo
sastāvdaļa. Tāpat obligāti svētku
galdā jābūt Jāņu sieram. Jā, un
parasti draugi man kā Jānim
sarūpē ozollapu vainagu.
Aivars, strādā:
– Cenšamies
svinēt latviskā
garā. Meitenēm Līgo svētkos obligāti
jābūt krāšņiem puķu vainagiem,
uz galda – Jāņu sieram ar ķimenēm, noteikti arī alum. Galvenais,
lai svinēšana notiktu pie dabas.
Parasti arī kompānijā gadās kāds
Jānis, tad nu to suminām, galvā
liekot ozollapu vainagu. Ā, vēl arī
ugunskuram pāri lecam.
Feodors,
pensionārs:
– Esam piedalījušies ielīgošanā Jelgavas
Pils saliņā.
Man sieva
Līga! Tad nu katros svētkos sarūpēju ziedus viņai, dažkārt pie
mums nāk līgot ciemiņi. Mājās
vienmēr jābūt sieram, nedaudz
alum. Māju izrotājam ar pļavas
puķēm, meijām. Vēlāk visi kopā
skatāmies TV, kur raida lielos
svētku koncertus.
Sandra, vecmāmiņa:
– Tagad jau
vairs tikai domājam par
vēderu priekiem – galdā
tiek celts šašliks, siers, citi gardumi. Agrāk lustīgi līgojām, taču
nu mājās mazi bērni un nevar tā
aizrauties. Tomēr māju izrotājam
ar ziediem, sanesam meijas, atnāk draugi, mazliet pasēžam pie
ugunskura, lai rodas tā svētku
sajūta.
Gunita un
Klāvs, jelgavnieki:
– Lasām Jāņu
zāles, dziedam
Līgo dziesmas,
ēdam ķimeņu
sieru, tāpat pieaugušie iedzer
alutiņu. Taču šogad esam nolēmuši izbaudīt lielo Līgo pasākumu
burvību un brauksim uz koncertu
Cinevillā kopā ar «Ugunsgrēka»
varoņiem.

Ar velosipēdu
pilsētā nepārvietojos.
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Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
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e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
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Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Sākas uzņemšana
Elīna Petrika (no
labās) uzņemšanai Spīdolas
ģimnāzijas 10.
komerczinību klasē sagatavojusies
jau laikus un cer,
ka iestāties skolā
viņai palīdzēs
ne tikai augsta
vidējā atzīme
– 7,9 balles –, bet
arī izveidotais
portfolio, kurā
apkopoti skolas
un pilsētas atzinības raksti par
panākumiem mācībās un mācību
olimpiādēs.

 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

Uzņemšana 2013./2014. mācību gadā profesionālās izglītības programmās
Jelgavas Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikumā:
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klasē. «Interesanti, ka jau pirmajā
dienā bija 15 pieteikumu uz «C»
jeb humanitāro klasi, pēdējos gados mums tā tik ātri nekomplektējās, bet šogad, izskatās, tā būs
pieprasīta,» vērtē A.Spirģe.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts
ģimnāzijā 10. klasē šogad plānots
uzņemt 110 audzēkņus, Spīdolas
ģimnāzijā – 70, Tehnoloģiju vidusskolā – 60, 4. un 5. vidusskolā
– pa 52, bet 6. vidusskolā – 26
audzēkņus.
Savukārt 7. klasē šogad Valsts
ģimnāzijā plānots uzņemt 110,
Spīdolas ģimnāzijā – 78, Tehnoloģiju vidusskolā – 85 izglītojamos. Tiesa, Valsts ģimnāzijā
un Spīdolas ģimnāzijā 7. klasē
brīvu vietu vairs nav, savukārt
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
pašlaik nokomplektētas divas no
plānotajām trim 7. klasēm. Skolas
direktore Valentīna Maido informē, ka uzņemšana turpinās gan

Mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Pavārs
Frizieris
Tērpu stila
speciālists
Ciparu programmas
vadības (CNC)
darbgaldu iestatītājs
Maizes un miltu
konditorejas
izstrādājumu
speciālists
Konditors
Montāžas darbu
atslēdznieks
Pavāra palīgs
Izlīdzinošais kurss
Viesmīlis
Frizieris
Ciparu programmas
darbgaldu
iestatītājs
Modists
Kuģa pavārs
Vizāžists

Iepriekšējā
izglītība (klases)

Iepriekšējā izglītība
(klases)

4

Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

Uzņemamo izglītojamo
skaits 2013./2014. m. g.

Klientu
apkalpošanas
speciālists
Automehāniķis
Mēbeļu galdnieks
Apdares darbu
tehniķis
Viesmīlības
pakalpojumu
speciālists
Datorsistēmu
tehniķis
Inženierkomunikāciju
tehniķis
Bārmenis

Jelgavas Amatu vidusskola

Mācību ilgums (gadi)

Jelgavas tehnikums
Piešķiramā
profesionālā
kvalifikācija

jau 190 kilometrus. Saskaņā ar līgumu ūdens attīrīšanas staciju Tetelē
Šonedēļ pilsētā sākta
ekspluatācijā plānots nodot 2014.
profilaktiskā ūdensvada
gada jūnija sākumā.
tīklu skalošana, kas pa
«No nogulšņu uzkrāšanās tīklos
posmiem noritēs visu
pašlaik iespējams izvairīties, vien
vasaru. Iedzīvotājiem
ūdensvada tīklus regulāri skalojot,
dienā, kad šis process tiks
lai no tiem izskalotu peldošās daļiveikts viņu dzīvesvietas
ņas jeb nogulsnes. Šī procesa laikā
apkaimē, jārēķinās, ka
ūdens apzināti īslaicīgi tiek uzduļūdens no krāna īslaicīgi
ķots, iegūstot rūsganu nokrāsu,
var būt rūsgans, taču ne
un pēc tam no tīkliem izskalots,»
bīstams veselībai. «Jelskaidro V.Juhna.
gavas ūdens» atvainojas
Rīgas Tehniskās universitātes
par sagādātajām neēr(RTU) Būvzinātnes centra vadošais
tībām.
pētnieks Jānis Rubulis, kurš kopā
ar kolēģiem nodrošinās tīklu profiLīdz šim atsevišķu ūdensvada laktisko skalošanu Jelgavā, skaidro,
posmu skalošana, atgriežot hidran- ka šis process aptvers visu pilsētu
tus, pilsētā noritējusi, pamatojoties un noritēs visas vasaras garumā.
uz ūdens analīžu rezultātiem un Darbus plānots sākt ar Parka ielas,
iedzīvotāju sūdzībām – tas darīts Prohorova ielas apkaimi, pakā-  Ligita Lapiņa
posmos, kuros pazeminājusies peniski virzoties uz centru. «Šis
ūdens kvalitāte. Taču pašlaik šis process vienā posmā aizņems vidēji
Šonedēļ Jelgavas visprocess tiek veikts profilaktiski pēc stundu. Vietās, kur ir intensīvāka
pārizglītojošās skolās
īpaši izstrādātas metodikas, lai pēc satiksme, tīklu skalošana tiks ornorit uzņemšana 10.
ūdens attīrīšanas stacijas Tetelē no- ganizēta naktīs,» piebilst J.Rubulis,
klasē. Jau pirmajās uzdošanas ekspluatācijā nodrošinātu, uzsverot, ka skalošanas laikā ūdens
ņemšanas dienās skoka no ūdensgūtnes paņemtais un kļūst rūsgans, tādēļ to nav ieteicams
lēni aktīvi pieteikušies
attīrīšanas stacijā attīrītais ūdens lietot uzturā. Tāpat šajā laikā vajamācībām sev vēlamajā
pa tīkliem arī pie iedzīvotājiem dzētu izvairīties izmantot sadzīves
skolā un klasē un, kā
nonāk bez papildu dzelzs un sulfātu tehniku, piemēram, veļasmašīnu,
vērtē skolās, audzēkņi
piejaukumiem.
un laicīgi nodrošināties ar tīra
ir mērķtiecīgi un ieroNogulšņu rašanos tīklos veicina ūdens rezervēm.
doties jau zina, ko grib.
vairāki faktori, piemēram, zemes
«Aktuālais ūdensvada tīklu skaloDesmito uzņemšana
dzīļu specifikas dēļ paaugstinātais šanas grafiks pa nedēļām tiks pubturpinās vēl šodien un
dzelzs un sulfātu saturs ūdenim licēts «Jelgavas ūdens» mājas lapā
rīt, savukārt 7. klasē
Jelgavā un vēl padomju laikos www.ju.lv, kā arī informācija par to
audzēkņi var pieteikties
izbūvētie ūdensvada tīkli. «Dzelzs nodota Pašvaldības operatīvās inforvēl Jelgavas Tehnoloģikoncentrācija piegādātajam ūde- mācijas centram,» tā V.Juhna.
ju vidusskolā (iepriekš
nim mūsu pilsētā ir paaugstināta,
Jāpiebilst, ka ūdensvada tīklu
– Jelgavas 1. ģimnāzija),
bet, plūstot pa ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana tiek veikjo Valsts un Spīdolas
cauruļvadiem, ūdenī papildus no- ta pēc RTU Būvzinātnes centra
ģimnāzijā klases jau ir
nāk dzelzs no cauruļu virsmas un zinātnieku izstrādātās metodikas
nokomplektētas. Uzuzkrājas tīklos. Tāpat šo procesu atbilstoši Jelgavas situācijai. Šim
ņemšana turpinās arī
veicina kopējais ūdens patēriņa nolūkam pilsētā tika veikti ūdens
profesionālās izglītības
samazinājums pilsētā – kopš 90. saduļķošanās potenciāla mērījumi,
iestādēs.
gadiem tas samazinājies trīs reizes nosakot ūdens saduļķošanās poten–, kā arī ūdensvada avārijas, no ciālu tīklos un sagatavojot detalizēJelgavniece Elīna Petrika abkurām pašlaik diemžēl nevar izvai- tu tīklu skalošanas plānu.
solvējusi Jelgavas 4. vidusskolas
rīties,» skaidro «Jelgavas ūdens»
9. klasi, bet nu turpināt mācības
tehniskais direktors Viktors Juhna.
Ūdensvada tīklu skalošanas grafiks
vēlas Spīdolas ģimnāzijas 10. koUzņēmuma projektu īstenošanas
merczinību klasē. «Esam atnākuši
20. – 23. jūnijs
grupas vadītāja Ieva Strode piebilst,
vairāki klasesbiedri kopā. Gribam
Prohorova iela, Langervaldes iela, Parka iela,
ka pilsētā, īstenojot ūdenssaimniemācīties Spīdolas ģimnāzijā, jo
Emburgas iela, Neretas iela, Apiņu iela
cības attīstības projekta 1. un 2.
par šo skolu ir labas atsauksmes.
kārtu, rekonstruēti un no jauna
Mana vidējā atzīme ir 7,9 balles,
24. – 30. jūnijs
izbūvēti ūdensvada tīkli 60 kilodomāju, ka ar to būs pietiekami,
Aviācijas iela, Priežu iela, K.Helmaņa iela,
metru kopgarumā, bet pilsētas tīklu
lai tiktu,» vērtē E.Petrika. Kaut
Lāčplēša iela, Loka maģistrāle, P.Lejiņa iela
kopgarums 2013. gadā ir sasniedzis
arī viņa vēl nezina, kādu profesiju nākotnē izvēlēties, meitene
spriež, ka tā varētu būt saistīta
Jelgavas 1. internātpamatskola turpina uzņemt audzēkņus 1. – 9. klasē
ar ekonomiku vai uzņēmējdarbī• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem: izglītības
bu, tāpēc arī izvēlēts konkrētais
programmas kods 21015311 (uzņemšana ar Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu);
– komerczinību – virziens.
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem: izglītības
Visaktīvāk pirmajās uzņemšaprogrammas kods 21015611 (uzņemšana ar Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu
nas dienās audzēkņi pieteikušies
5. – 9. kl., ar Pilsētas pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu 1. – 4. kl.);
Valsts ģimnāzijā. Kā atklāj skolas
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām: izglītības
direktores vietniece izglītības
programmas kods 21015411 (uzņemšana ar Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu).
darbā Alda Spirģe, jau tradicioPieteikšanās Valsts pedagoģiski-medicīniskajai komisijai – pa tālruni 67212227.
nāli pieprasītākā ir matemātikas
Pieteikšanās Pilsētas pedagoģiski-medicīniskajai komisijai – pa tālruni 63012464.
klase, savukārt šogad mazāk pieSkolas kancelejas tālrunis 63029514.
teikumu ir bioloģijas un ķīmijas

Uzņemamo izglītojamo
skaits 2013./2014. m. g.

Profilaktiski skalo
ūdensvada tīklus

ziņas

Mācību ilgums (gadi)

Ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs
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7., gan arī 6. un 5. klasē, kur tiek
piedāvātas divas pamatizglītības
programmas – matemātikas un
tehnoloģiju novirziena un profesionāli orientēta (mājturības un
tehnoloģiju).
Tāpat audzēkņu uzņemšana
noris arī Jelgavas Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikumā, kur
šogad plānots uzņemt attiecīgi
270 un 200 audzēkņus dažādās
profesionālās izglītības programmās. Uzņemšana profesionālajās
izglītības iestādēs turpināsies līdz
5. jūlijam.

Svētkos nekursēs vairāki autobusu reisi
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas autobusu
parks» informē, ka
svētkos, 23. un 24. jūnijā, nekursēs vairāki
pilsētas autobusi – tie
abas dienas kursēs pēc
svētdienas grafika ar
dažiem izņēmumiem.
Gan 23., gan 24. jūnijā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos
sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta,
tiesa, 24. jūnijā būs daži izņēmumi – vairāki reisi tiks atcelti.
24. jūnijā 1. maršrutā nekursēs
reisi pulksten 7.01, 8.41 no centra
(no pieturas «Uzvaras iela» pie 3.

pamatskolas) uz Tušķiem, 7.53 –
no centra («Bankas») uz Ozolniekiem, 7.29 – no Mežvidiem
uz Ozolnieku vidusskolu, 7.38
un 8.59 – no Tušķiem uz centru,
8.20 – no Ozolnieku vidusskolas
uz Tušķiem.
2. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 7.29 no centra uz Svētes
skolu, pulksten 9.10 – no centra
uz Svēti, pulksten 8 – no Svētes
skolas uz Teteli, pulksten 9.50 –
no Svētes uz centru.
4. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.20, 7.10, 8 no Meiju
ceļa, pulksten 6.45, 7.35, 8.25 –
no psihoneiroloģiskās slimnīcas.
5. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.52 un 8.06 no «Bankas» uz Bērzu kapiem, 7.08

un 8.30 – no Bērzu kapiem uz
Blukām, pulksten 7.45 – no Blukām uz Bērzu kapiem, 9.10 – no
Blukām uz centru.
7. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.55 no Meiju ceļa un
7.35 – no Kārniņiem.
8. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.23, 7.24 un 7.58 no
centra (no pieturas «Uzvaras
iela» pie 3. pamatskolas) uz Bemberiem, pulksten 6.42 un 7.16
– no autoostas uz Romas krogu,
pulksten 7 un 7.55 – no Bemberiem, pulksten 8.28 – no Mežvidiem, pulksten 7.10 un 7.44 –
no Romas kroga.
9. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.04, 7.12, 8.13, 9.18
no centra uz Āni, pulksten 6.48,

7.55, 8.56 – no centra uz Kastaņu
ielu, pulksten 6.59 – no Baložu kapiem, pulksten 7.04, 8.05, 9.10 –
no Kastaņu ielas, pulksten 6.27,
7.33, 8.34, 9.45 – no Ānes.
11. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.50 no Meiju ceļa,
pulksten 7.19 – no centra uz
«Agroķīmiju», pulksten 7.44 – no
«Agroķīmijas».
14. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 7.45 no Meiju ceļa, pulksten 7.53 – no autoostas, pulksten
8.15 – no Baložu kapiem.
15. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 7.30 no Satiksmes
ielas, pulksten 7.45 – no Cukurfabrikas stacijas, 7.54 – no 6.
vidusskolas.
18. maršrutā nekursēs reisi

pulksten 8.20 no Meiju ceļa, 8.55 –
no Ozolnieku vidusskolas.
22. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 5.52 no Meiju ceļa, pulksten 6.20 un 7.10 – no dzelzceļa
stacijas, pulksten 6, 6.45 un 7.24 –
no Asteru ielas.
Jāpiebilst, ka izmaiņas būs
arī «Jelgavas autobusu parka»
nodrošinātajos starppilsētu
maršrutos. Būtiskākais ir tas,
ka 24. jūnijā vēlāk sāks kursēt mikroautobusi maršrutā
Rīga–Jelgava. Uz Rīgu pirmais
autobuss aties pulksten 7.20,
no Rīgas uz Jelgavu – pulksten 8.25. Pārējās izmaiņas
var apskatīt uzņēmuma mājas
lapā www.jap.lv vai jautāt autoostā.
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Īsi
 Jelgavas tirgus administrācija
informē, ka tirgus Jāņu dienā
– 24. jūnijā – būs slēgts. Taču pircēji
tirgū gaidīti 22. un 23. jūnijā, kā arī
25. jūnijā.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) aicina
atsaukties jauniešus no 16 līdz 24
gadiem, kuri bezmaksas semināros «IT manai nākotnes karjerai»
vēlas uzzināt vairāk par jaunākajām informācijas tehnoloģijām.
Bezmaksas semināros būs iespēja
uzzināt par jaunākajām informācijas
tehnoloģijām, tostarp «Microsoft Office 365», digitālajiem prezentāciju
rīkiem, datu vizualizāciju ar Infogr.
am, WEB lapu un baneru izveidi, kā
arī par karjeras iespējām IT nozarē.
Bezmaksas semināri Jelgavā notiks
ZRKAC. Pieteikties semināriem var
mājas lapas www.e-prasmes.lv sadaļā «IT manai nākotnes karjerai».
 Sakarā ar Lielās ielas rekonstrukcijas darbiem slēgta Jelgavas
pilsētas domes centrālā ieeja,
informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde. Domes apmeklētājiem ieeja ēkā tiek organizēta
no pagalma puses. Lūgums sekot
norādēm. Remontdarbu laikā pie
domes ēkas tiks atjaunotas centrālās
ieejas kāpnes, uzlabota uzbrauktuve,
kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, un nobruģēta ietve.
 Jūlijā vairākās Jelgavas novada kapsētās notiks kapusvētki.
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde
kapusvētkus organizē 6. jūlijā: pulksten 11 – Ciemaldu kapos, 12 – Apšūtu kapos, 13 – Vanču kapos, 14 –
Slimpju kapos, 15 – Vimbu kapos, 16 –
Bērzukroga kapos. Glūdas pagasta
pārvalde kapusvētkus organizē 7.
jūlijā: pulksten 12 – Loņu kapos, 13 –
Rozīšu kapos, 14 – Spāru kapos, 15 –
Kažmeru kapos. Elejas pagasta
pārvalde kapusvētkus organizē 28.
jūlijā: pulksten 13 – Mūrnieku kapos,
14 – Parka kapos, 15 – Sproģu kapos,
16 – Skroderu kapos. Atbildīgais par
kapusvētku norisi ir SIA «Velis–A»
valdes priekšsēdētājs Aldis Knāviņš. Tālrunis uzziņām: 63020151,
29232585.

Ritma Gaidamoviča

Sakarā ar ražošanas paplašināšanos
uzņēmums «HighTex» aicina darbā
šuvējas/-us.
Uzņēmums specializējas sporta un darba
apģērbu rūpnieciskajā ražošanā, darbs
saistīts ar šūšanas operāciju izpildi.
Piedāvājam atbilstošus darba apstākļus,
dinamisku un labvēlīgu darba vidi, papildu
bonusus par plāna izpildes pārsniegšanu,
iespēju kompensēt ceļa izdevumus. Pēc
prasmju noteikšanas uzņēmums nodrošina
apmācības kvalifikācijas celšanai. Darba
samaksa veidojas no minimālās darba algas
Ls 220 un operāciju izpildes plāna.
Interesēties pa tālruni
29807977, 67407447.

Līdz jūlija beigām būs slēgts
Platones ielas posms
SIA «Evicon» informē, ka no 25. jūnija
līdz 31. jūlijam tiks slēgts Platones ielas
posms no Lāču ielas līdz Lietuvas šosejai.
Minētajā posmā tiks veikti kanalizācijas
tīklu izbūves darbi.
Autovadītāji aicināti ievērot satiksmes
organizācijas zīmes.

Izmanto iespēju!
Finansētas apmācības!
Kuponu apmācība strādājošiem projekta
«Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām
personām» gaitā!
Saņemot NVA filiālē izsniegtu kuponu,
mācību centrā «BUTS» var šī projekta
ietvaros apgūt profesionālās
pilnveides un neformālās izglītības
mācību programmas.
Detalizētāka informācija
atrodama www.buts.lv.
Adrese: Raiņa iela 20, Jelgava, Filiāles vadītāja: Rasma Kutkovska.
Tālrunis: 27898039, e-pasts: jelgava@buts.lv.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

Svētkos – 1036 mūsu pašdarbnieki
Svētkos piedalīsies 1036 dalībnieki no 38 Jelgavas kolektīviem:

329
koristi

466

tautas deju
dejotāji

 Ritma Gaidamoviča

Jau pavisam drīz galvaspilsētu
pārņems XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
drudzis. Ceļazīmi uz lielajiem
svētkiem saņēmuši 38 Jelgavas kolektīvi. Mūsu pilsētu
pārstāvēs 1036 dziedātāji,
dejotāji, aktieri, mūziķi, folkloristi un audējas, un tā ir lielākā
delegācija aiz Rīgas. Šobrīd
kolektīviem vēl norit mēģinājumi – tiek precizētas pēdējās
nianses, lai apgūtu lielos deju
laukumus, iemēģinātu balsis,
tiek komplektēti tērpi, domāts
par dalībnieku noformējumu
lielajā svētku gājienā.
Nenoliedzami, lielākais satraukums
pirms svētkiem ir trim mūsu koriem – «Mītava», «Liepa», «Spīgo» –, diviem tautas deju
ansambļiem – «Lielupe» un «Diždancis»
– un Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestrim «Rota». Viņi ne tikai piedalīsies kopējos
pasākumos, bet arī cīnīsies par Latvijas
labāko dziedātāju, dejotāju un pūtēju titulu.
Pirmie uz svētkiem dosies kori, kuriem
jau 29. jūnijā Latvijas Universitātes aulā
jāpiedalās «Koru karos». Kolektīvu vadītāji
stāsta, ka programma ir gatava – vēl tikai
tā jānoslīpē. «Nesen atgriezāmies ar uzvaru
no starptautiska konkursa Somijā, kur
dziedājām divas no «kariem» izvēlētajām
dziesmām, un saņēmām zelta medaļu. Konkursā izdziedāt finālskates repertuāru bija
labs treniņš, taču intensīvi mēģināt sāksim
pēc Jāņiem,» stāsta «Spīgo» mākslinieciskā
vadītāja Līga Celma-Kursiete. Viņas vadītais koris skatē dziedās obligāto dziesmu
latgaliski «Māsiņa zīlīte vēsti nesa», kas esot
sarežģīta, gara un tiek izpildīta a capella. Vēl
meitenes dziedās jelgavnieka Jāņa Ozoliņa
dziesmu «Ieviņa» un L.Celmas-Kursietes
«Saulīte dancoja». Fakts, ka pēdējos gados
no šī konkursa «Spīgo» pārved labas ziņas,

92
pūtēji

14

12

audējas

tautas
instrumentu
spēlētāji

taču vadītāja saka: «Jāņos uzņemsim zāļu
enerģiju un paļausimies uz zvaigznēm.»
Viņa piebilst, ka grupā ir vēl pieci spēcīgi
kori, ar kuriem būs sīva cīņa.

Ar dejām «karos» divi kolektīvi

Savukārt 1. jūlijā «deju kari» ir mūsu
«Lielupei» un «Diždancim». Lielupiešu
vadītāja Elita Simsone atzīst, ka numuri vēl
jāpieslīpē un būs labi. Jāpiebilst, ka «Lielupei» finālskates vienam numuram jauniešiem būs pilnīgi jauni tērpi, kas tiek veidoti
tieši uz svētkiem. Tiesa, vadītāja ir noraizējusies par saviem «A» grupas dejotājiem.
Proti, pagājušajā nedēļā notika Latvijas
labāko kolektīvu vadītāju sanāksme, kurā
deju virsvadītāji nāca klajā ar būtiskām
izmaiņām dejās, un tas nozīmē, ka šobrīd
dejotājiem daudz kas jāiestudē no jauna.
«Slodze ir liela, taču mēs priecājamies, ka
būsim svētkos,» tā E.Simsone, piebilstot, ka
finālskates konkursā viņas vadītais kolektīvs izdejos arī speciāli viņiem radīto Jāņa
Purviņa deju «Lielupieši», kurā uz skatuves
būs maksimālais pāru skaits – 16.

Viens kopmēģinājums
svētkos arī Jelgavā

Divas reizes nedēļā 4. vidusskolā joprojām dzirdamas tauru skaņas, jo arī «Rotas» 43 pūtēji gatavojas konkursam. «Ik
pa brīdim jau pieklibo apmeklējums, taču
jauniešiem ir objektīvi iemesli – cits strādā,
cits sporto. Darba mums ir ļoti daudz, jo
uz svētkiem jāsagatavo 21 skaņdarbs un
vēl defilē programma. Pūtējiem jau nav
tā, ka dziesma uz divām lapiņām, bet
gan no 150 līdz 200 taktīm, kas ir daudz
nošu lapu,» stāsta orķestra vadītājs Agris
Celms. Pūtējiem 3. jūlijā notiks konkurss,
kurā «Rota» startēs ar trim skaņdarbiem,
viens no tiem speciāli iegādāts, bet 6. jūlijā
pulksten 17 mūsu pūtēji, arī no Jelgavas
Mūzikas vidusskolas, piedalīsies pūtēju
dižkoncertā kopējā Zemgales pūtēju orķestru programmā. «Rota» starp Latgales un
Vidzemes priekšnesumiem sniegs arī defilē

22

folkloristi

Jelgavas dalībniekus uz
svētkiem nogādās

54

vokālo ansambļu
dalībnieki

programmu, ko gatavo kopā ar «Jundas»
līnijdeju pasniedzēju Siāru Vīganti un viņas
meitenēm. «Mēs viņām jaunas smukas kurpītes nopirkām!» smaidot nosaka A.Celms.
3. jūlijā Jelgavas 4. vidusskolā visas dienas
garumā tiks aizvadīts Zemgales pūtēju orķestru kopmēģinājums. Tāpat abi orķestri
būs uz lielās Mežaparka skatuves, lai spēlētu svētku noslēguma koncertā «Līgo!», ko
rādīs arī tiešraidē LTV1.

Gājienā ar 33. kārtas numuru

Pārējie dejotāji uz svētkiem dosies 2. jūlijā, koristi – 4. jūlijā agri no rīta, lai uzreiz
jau paspētu uz mēģinājumiem Daugavas
stadionā vai Mežaparka lielajā estrādē.
Dziedātāju mājas nedēļu būs Rīgas 46.
vidusskolā, bet dejotāju – Rīgas Rīnūžu
vidusskolā. Daļa kolektīvu vienā vai otrā
skolā dzīvos katru dienu, bet daļa ieradīsies
no Jelgavas tikai atsevišķās dienās.
Intensīva gatavošanās šobrīd notiek arī
vienam no svētku krāšņākajam un vienojošākajam notikumam – gājienam. «Tā
kopējais moto tāpat kā visu svētku moto ir
«Līgo!», un kolektīviem jābūt tautastērpos
vai goda tērpos. Katrs kolektīvs pašlaik vēl
piedomā pie akcentiem,» stāsta iestādes
«Kultūra» speciāliste Kristīne Zotova. Zināms, ka Jelgavai ir 33. kārtas numurs, ejot
zem Zemgales novada karoga. No pulksten
12 jelgavnieki pulcēsies Smilšu ielā, bet
gājienā izies pulksten 12.30.
Lielākā daļa mūsējo lepni paceltām
galvām gājienā dosies ar pūrā esošajiem
tautastērpiem, taču daļai, gatavojoties
svētkiem, ir nācis arī klāt kas jauns.

23
aktieri

24

31 autobuss.

kolektīvu dalībnieki

Mūsu kolektīvi dzīvos
divās skolās – Rīgas
46. vidusskolā un Rīgas
Rīnūžu vidusskolā.

mazākumtautību

tais koris «Tik un tā», kura seši dziedātāji
piedalīsies tautastērpu skates uzvedumā,
izdzīvojot ģimenes godus. Brauks četras
dāmas un divi puiši. Kolektīva pārstāve
Margita Galiņa stāsta, ka tērpi ir jauni un
žūrija skatēs tos novērtējusi ļoti augstu.
«Vispirms jau saņēmām komplimentus
par mūsu uzdrīkstēšanos, jo izdomājām,
ka meitenes darinās tādus tautastērpus,
kādus pašas vēlas. Proti, vai nu saistītus
ar savu dzimto vietu, vai to vietu, kur
tagad dzīvo. Tā mums kolektīvā ir brunči
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Augšzemes rakstos. To autore ir jelgavniece
divu dziedātāju mamma Anta Strauta,»
stāsta M.Galiņa, atzīmējot, ka žūrija īpaši
priecājās, ka «Tik un tā» dziedātāji ir padomājuši arī par tērpu detaļām – novadam
atbilstošām saktām, aukliņām, ar ko zeķes
sien. «Tajā visā mums palīdzēja jelgavniece
Anna Indrika,» tā M.Galiņa. Uz skati
brauks arī «Diždanča» puiši ar jaunajām
pelēkajām svētku žaketēm un meitas Valmieras apriņķa tautastērpos ar augstajiem
vainagiem, kādus Dziesmu un deju svētku
žūrija redz pirmo reizi savā praksē.

Mūsējie arī pie vadības pults

Tas, ka jelgavnieki ir talantīgi un viņu
darbs – novērtēts, pierādījies jau ne vienos
vien svētkos, jo mūsējie ir uzaicināti būt
gan par virsdiriģentiem, virsvadītājiem,
gan arī par režisoriem. Šoreiz svētku virsvadītāju pulkā ir LLU tautas deju ansambļa «Kalve» vadītāja Gunta Skuja, Zemgales novada pūtēju orķestru programmas
virsdiriģents ir mūsu Raitis Ašmanis, bet
tautas deju ansambļa «Jaunība» kolektīva
Lepojamies ar
vadītājs Arvils Noviks šajos svētkos ir
vairākiem tautastērpiem
horeogrāfa virsvadītāja Jāņa Ērgļa viena
Jāuzsver, ka divi mūsu kolektīvi ir deju laukuma asistents.
izpelnījušies arī Jelgavas godu aizstāvēt
tautastērpu skatē, kas notiks 30. jūnijā Svētkos būs arī jelgavnieku «prece»
pulksten 16 izstāžu centrā «Ķīpsala». JelVēl šajos svētkos varam lepoties ar
gavnieki šim notikumam varēs sekot līdzi vienu jelgavnieku «ražotu» pasākumu.
arī interneta tiešraidē: www.ltv.lv. Pilnīgi Proti, 1. jūlijā pulksten 21 Rīgas Latviešu
jaunus tautas tērpus uz skati vedīs jauk- biedrības namā notiks svētku ieskaņas

Dienu skaits,
ko kolektīvi
pavadīs svētkos
Dienas
2
3
4
5
6
7

Kolektīvi
6
2
7
3
15
2

meditatīvs koncerts izstāde «Starp debesīm un zemi», kuras autore ir jelgavniece
Elīna Apsīte. Tajā uzstāsies mūsu vokāli
instrumentālais ansamblis «Rūta» – Biruta Deruma, Vita Pinne, Vita Paulāne,
Inese Sudrabiņa, Gundars Grasbergs un
Gundars Lintiņš. «Šis ir tāds kā ieskaņas
koncerts, ko es sauktu par vasaras saulgriežu meditāciju. Protams, Dziesmu un
deju svētki ir krāšņi, skanīgi, taču visa
pamatā ir sajūtas, lai tiešām tos izbaudītu. Šajā koncertā gribam runāt par
latviskajām sajūtām. Ne velti dzirdēts,
ka latviešiem Dziesmu un deju svētki ir
tautas dievkalpojums, uz kuru viņi iet četrus gadus, tāpēc kopīgi apzināsim latvisko
identitāti, izdziedot spēka dziesmas kopā
ar «Rūtu»,» stāsta E.Apsīte, piebilstot, ka
koncerts reizē ir arī izstāde, kurā varēs
aplūkot tautas daiļamata meistares Jetes
Užānes cimdu izstādi un dzirdēt viņas
filozofiskās atziņas.

Uzstāsies arī
mazākumtautību kolektīvi

Pirmo reizi uz svētkiem dosies arī Latvijas mazākumtautību kolektīvi, no kuriem
divi pārstāvēs mūsu pilsētu – Jelgavas
krievu biedrības «Istok» krievu tautas
ansamblis «Slavjanočka» un Jelgavas baltkrievu biedrības «Ļanok» baltkrievu tautas dziesmu folkloras ansamblis «Ļanok».
«Pirmo reizi mums ir iespēja būt kopā ar
latviešu kolektīviem tik nozīmīgajos Latvijas svētkos. Tas ir lieliski, ka arī šādos svētkos cittautiešiem ļauj justies piederīgiem
mūsu valstij. Tieši caur kultūru un sportu
jau vislabāk notiek šī integrācija. Mēs
taču tāpat dziedam «Pūt, vējiņi», Latvijas
himnu, tomēr šoreiz parādīsim latviešiem,
kas raksturīgs mums,» atzīst «Ļanok»
vadītāja Jeļena Grīsle, piebilstot, ka abi
kolektīvi svētkiem ir sagatavojuši mazus
teatrālus uzvedumus. «Ļanok» uzstāsies
3. jūlijā pulksten 19.25 Vērmanes dārzā,
bet «Slavjanočka» – pulksten 14.42. Arī šie
kolektīvi dosies svētku gājienā 7. jūlijā.

Dziesmu un deju svētku pasākumu programma, kuros piedalās jelgavnieki
 21. jūnijā pulksten 16 – tautas lietišķās mākslas izstādes «Dziesma top citādi» atklāšana, piedalās arī «Dardedzes» audējas (Rīgas izstāžu zālē «Rīgas mākslas telpa»).
 29. jūnijā pulksten 11 – «Koru kari». Piedalās «Spīgo», «Mītava», «Liepa». Ieeja – bez
maksas (LU Lielajā aulā). Interneta tiešraide: www.ltv.lv, «Latvijas Radio 3».
 30. jūnijā pulksten 13.20 – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karoga
pacelšana, ko iedziedāja Jelgavas kolektīvu vadītāji (pie Jelgavas kultūras nama).
 30. jūnijā pulksten 14 – folkloras kopu un solistu koncerts «Zvaigžņu sega». Piedalās
«Dimzēns» (Rīgas Latviešu biedrības namā).
 30. jūnijā pulksten 16 – tautastērpu skate. Piedalās jauktais koris «Tik un tā» un
TDA «Diždancis» (Ķīpsalas izstāžu zālē). Ierakstā to varēs redzēt LTV1 1. jūlijā pulksten
21.20, pēc raidījuma – www.ltv.lv.
 1. jūlijā pulksten 13 – deju kolektīvu konkurss. Piedalās TDA «Lielupe», TDA «Diždancis». Ieeja – bez maksas (izstāžu centrā «Ķīpsala»). Interneta tiešraide: www.ltv.lv.
 1. jūlijā pulksten 21 – meditatīvs koncerts izstāde «Starp debesīm un zemi».
Piedalās vokāli instrumentālais ansamblis «Rūta», režisore Elīna Apsīte (Rīgas Latviešu
biedrības namā).
 2. jūlijā no pulksten 14 līdz 17 – bērnu vokālo ansambļu koncerts. Pulksten 13.30
uzstājas «Rotiņa». Ieeja – bez maksas («Berga bazārā»).
 3. jūlijā pulksten 9 – pūtēju orķestru konkurss. Piedalās 4. vidusskolas pūtēju orķestris
«Rota». Ieeja – bez maksas (Lielajā ģildē). Interneta tiešraide: www.ltv.lv.

 3. jūlijā no pulksten 12 līdz 22 – mazākumtautību diena «Gaismas avots». Piedalās
krievu biedrības «Istok» tautas ansamblis «Slavjanočka» (pulksten 14.42), baltkrievu
biedrības tautas dziesmu folkloras ansamblis «Ļanok» (pulksten 19.25). Ieeja – bez
maksas (Vērmanes dārzā).
 3. jūlijā no pulksten 12 līdz 19.30 – Latvijas amatierteātru izrādes. Pulksten 13
– Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Minhauzena precības». Ieeja – bez maksas
(Dailes teātra Mazajā zālē).
 4. jūlijā pulksten 22 – deju lieluzveduma «Tēvu laipas» ģenerālmēģinājums koncerts.
Piedalās visi mūsu dejotāji (Daugavas stadionā).
 5. jūlijā pulksten 14 un 22 – deju lieluzveduma «Tēvu laipas» koncerts. Piedalās
visi mūsu dejotāji (Daugavas stadionā).
 6. jūlijā pulksten 10 un 19 – svētku noslēguma koncerta «Līgo!» ģenerālmēģinājums
koncerts. Piedalās visi mūsu koristi un dejotāji «Lielupe», «Kalve», «Diždancis», orķestris
«Rota» un Mūzikas vidusskolas orķestris (Mežaparka Lielajā estrādē).
 6. jūlijā – Folkloras diena. Piedalās «Dimzēns». Pulksten 11 – rīta rotaļas, pulksten
12.15 – rotaļas «Dimdaru damdaru» zibakcija (Esplanādē), pulksten 14 – koncerts (Vērmanes dārzā), pulksten 14.50 – sadziedāšanās kanāla malā, pulksten 17.30 – saules
daudzinājums (Esplanādē), pulksten 18 – danči (pie Brīvības pieminekļa). Dalība – bez
maksas.
 6. jūlijā no pulksten 11 līdz 17.30 – vokālo ansambļu sadziedāšanās. Piedalās

sieviešu vokālais ansamblis «Guns», jauniešu Tirkīzkora ansamblis (Rīgas ielās).
 6. jūlijā pulksten 15 – bērnu vokālo ansambļu koncerts «Jūriņā». Piedalās «Rotiņa»
(Rīgas Latviešu biedrības namā).
 6. jūlijā pulksten 15 un 22 – deju lieluzveduma «Tēvu laipas» koncerts. Piedalās
visi dejotāji (Daugavas stadionā).
 6. jūlijā pulksten 17 – pūtēju orķestru dižkoncerts. Piedalās «Rota», Jelgavas Mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestris. Ieeja – bez maksas (Doma laukumā). Tiešraide: LTV1 no
pulksten 17 līdz 22, LTV7 – no pulksten 18.30 līdz 20.30, pēc raidījuma – www.ltv.lv.
 7. jūlijā pulksten 9.30 – pūtēju orķestru Karoga gājiens. Piedalās «Rota», Jelgavas
Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris (no Rīgas Latviešu biedrības nama pa Raiņa bulvāri
līdz Brīvības piemineklim).
 7. jūlijā no pulksten 10 līdz 15 – svētku dalībnieku gājiens. Piedalās visi mūsu
kolektīvi (no Brīvības pieminekļa līdz Dailes teātrim).Tiešraide: LTV1 un LTV7, pēc
raidījuma – www.ltv.lv.
 7. jūlijā no pulksten 12 līdz 12.10 – «Dimzēna» sveiciens svētku gājiena dalībniekiem
(pie Dailes teātra).
 7. jūlijā pulksten 19 – noslēguma koncerts «Līgo!». Piedalās visi mūsu koristi, dejotāji «Lielupe», «Kalve» un «Diždancis», orķestris «Rota», Jelgavas Mūzikas vidusskolas
orķestris (Mežaparka Lielajā estrādē). Tiešraide: LTV1 – pulksten 19, LTV7 – pulksten
21.30, pēc raidījuma – www.ltv.lv.
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Uzteic sezonas sniegumu

Noslēdzoties «Swedbank» Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sezonai, apbalvoti sezonas labākie spēlētāji, treneri un tiesneši. Par līgas labāko spēlētāju šosezon
atzīts jelgavnieks U-19 spēlētājs Česlavs
Mateikovičs (attēlā). Viņam pasniegts Valdemāra Baumaņa piemiņas kauss. Balvu
par sasniegumiem 2012./2013.gada sezonā saņēma arī Jelgavas
U-14 un U-15 meiteņu
komandu treneris Harijs
Zelčs. Baumaņa piemiņas
balva tiek pasniegta kopš
1994. gada. Šī sportista
vadībā 1935. gadā Latvijas basketbolistu valstsvienība izcīnīja Eiropas
čempiona titulu.

Jelgavā – šķēpmetēju elite

26. jūnijā pulksten 11 pirmo reizi Jelgavā,
ZOC, notiks olimpiskā čempiona Jāņa
Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā. Jelgavā
ieradīsies Latvijas izlases dalībnieki Ainārs
Kovals, Vadims Vasiļevskis, Zigismunds
Sirmais, Madara Palameika, Sinta Ozoliņa-Kovala, Līna Mūze. Sacensības norisināsies vairākās vecuma grupās, un tajās
piedalīsies arī jelgavnieks Viesturs Priede
(juniors). Jelgavā šķēpmešana nav izplatīta, un Viesturs šajā sporta veidā trenējas
apmēram gadu. Viņš mācās Jelgavas
Valsts ģimnāzijā un trenējas vieglatlētikā
BJSS pie Anda Anškina. Sacensību atklāšana būs pulksten 17, pēc tās sāks startēt
elites grupa: pulksten 17.30 – sievietes, ap
18.30 – vīrieši. Apbalvošana paredzēta pēc
vīriešu starta ap pulksten 19.30.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Noteikti maija labākie

Jelgavas pilsētas domē sveikti sportisti par
sasniegumiem maijā: Kristens Krīgers (2.
vieta junioriem Eiropas BMX čempionāta
5. posmā un 3. vieta – 6. posmā), Gatis
Pranks (1. vieta Latvijas čempionātā garajās
distancēs kanoe airēšanā, 5. un 8. vieta Pasaules kausa izcīņas 3. posmā), Elīna Ēdole
(13. vieta Pasaules kausa izcīņas 3. posmā
kanoe airēšanā), Kalvis Kalniņš (3. vieta
Eiropas karatē čempionātā), basketbola
komanda
«Jelgava-2» (3.
vieta LBL
Latvijas
čempionāta 2.
divīzijā).

10. vieta EČ

Kanoe airētājs Gatis Pranks (attēlā)
Eiropas čempionātā 500 metros vieniniekiem izcīnījis
10. vietu. Sportists
norāda, ka bija
cerējis uz augstāku rezultātu, bet
dažādu apstākļu
sakritības dēļ nepaveicās un līdz iekļūšanai finālā mazliet pietrūka. Vēl G.Pranks
startēja 200 metros vieniniekiem, bet
tur rezultāts sliktāks. Jelgavu šajā čempionātā pārstāvēja arī smaiļotājs Marks
Ozolinkevičs, kuram šis ir pirmais gads
pieaugušo konkurencē. Marks startēja
1000 un 5000 metros vieniniekos.

Jelgavnieki olimpiādē gūst pozitīvas
emocijas un izcīna 41 medaļu
 Krišs Upenieks

Ar izcīnītu 41 medaļu, no kurām zelta gan tikai sešas, Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi noslēguši Jelgavas jaunie
sportisti. Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis ar jelgavnieku sasniegto ir apmierināts, lai gan mīnusiņi ir redzami
un pie tiem ir jāstrādā.
«Rezultātus kopumā vērtēju ļoti pozitīvi. 41 medaļa – tas ir ļoti labs rezultāts.
Neesam vēl izgājuši cauri visiem sporta
veidiem, tad varētu rēķināt precīzāk,
bet būtu interesanti paskatīties, cik tad
jelgavnieki nedabūja medaļas. Noņem
futbola komandu, bokseri aizbrauca astoņi,
pie medaļām tika trīs, tāpat cīņā piecas
Talantīgais skrējējs Gatis Kupčs kļuva par labāko jelgavnieku vieglatlētikas medaļas sešiem sportistiem... Domāju, ka
sacensībās galvenajā stadionā – Gatim sudrabs un bronza, personīgais mūsējie nostartēja labi. Protams, kaut kur
rekords 800 metru distancē un izpildīts Eiropas normatīvs.
pietrūka sportiskās veiksmes, lai tiktu pie
zelta, piemēram, regbijā, bet vieglatlētikā
sportists izskrēja personīgo rekordu. Ļoti
daudzi pārspēja savus rekordus – tas ir būtiskākais. Skaidrs, ka visi bija gatavojušies.
Ja iepriekš bija vairāk bronzas medaļu, tad
tagad vairāk ir sudraba – tātad ir pakāpiens uz augšu. Varbūt sudrabi nākamreiz
pārvērtīsies zelta medaļās,» J.Kaminskis
īsumā vērtē jelgavnieku startu.
Jelgavas pilsētu olimpiādē pārstāvēja 102
sportisti un 26 treneri, rūpīgi gatavojoties
vienam no sezonas svarīgākajiem startiem
un izcīnot 41 medaļu, no kurām sešas – zelta, 18 – sudraba un 17 – bronzas godalgas.
Kopējā medaļu rangā jelgavnieki palika aiz
Rīgas, Daugavpils, Liepājas un Jūrmalas,

bet izcīnīto zelta medaļu ziņā priekšā mūsējiem ir arī Ventspils pilsēta. Vislabāk ar
medaļu izcīnīšanu veicās peldētājiem, kuri
11 reizes kāpa uz goda pjedestāla, bet pa
piecām medaļām – airētājiem un brīvās cīņas pārstāvjiem. Individuāli četras medaļas
mākslas vingrotājai Karolīnai Mizūnei.
«Skaidrs, ka sacensības ir nepareizi
plānotas, jo ir eksāmenu un izlaidumu
laiks. Organizatori, ņemot vērā Eiropas
un pasaules sacensību kalendārus, citu
laiku atrast nevarēja. Tas liedza sportistiem
nopietni sagatavoties – piemēram, džudisti
pēdējās nedēļas praktiski nebija speciāli
trenējušies un aizbrauca gandrīz negatavi.
Smaiļošanā mums nebija 1996. gadā dzimušo, tāpēc startēja jaunāki. Skatīsimies,
lai citus gadus neizkrīt mums kāds vecuma
posms,» Sporta servisa centra direktors
ieskicē trūkumus, piebilstot, ka līdz šim
katru olimpiādi ir bijis tā, ka katram sportistam ir kāda piemiņas balva – kaut mazā
soma –, bet šogad nav bijis nekas.
Tuvākajā laikā plānots izanalizēt arī
sportiskos rezultātus. «Analizēsim, kur
mums ir jāpiestrādā. Noteikti tā ir vieglatlētika, tāpat arī komandu sporta veidi,
jo basketbolā pat esam bijuši medaļnieki,
bet šogad vispār neiekļuvām finālā. Mazliet
kvalifikācijā pietrūka meitenēm. Tie ir mīnusi, bet iezīmējas arī pozitīvās lietas. Ļoti
labi nostartēja peldētāji, tāpat arī cīkstoņi,
kuriem piecas medaļas, tostarp divas zelta.
Par piemēru vēl var minēt mākslas vingrotāju, kura viena savāca četras medaļas.
Varbūt tas ir jānostiprina. Vairāk jāpiestrādā pie nepopulārākiem sporta veidiem, bet
kopumā Jelgavas starts vērtējams pozitīvi,»
atzīst J.Kaminskis.

Jelgavnieku izcīnītās medaļas
Lieliska olimpiāde brīvās cīņas pārstāvjiem. No sešiem sportistiem pieci
izcīnīja medaļas, bet svarā līdz 69 kilogramiem finālā tikās divi jelgavnieki
– Alberts Jurčenko (no labās) un Juris Egle. Finālcīņā spēcīgāks izrādījās
divus gadus vecākais Alberts.

Zelts – Artjoms Haņevičs (bokss); Elza Mestere (triatlons); Deniss Komars;
Kristiāna Kalniņa (abi – peldēšana); Alberts Jurčenko; Edgars Batkovskis (abi
– brīvā cīņa).

Sudrabs – regbija komanda; Karolīna Mizūne (vingrojums ar riņķi); Ingus Āns un
Viesturs Izkalns (2000 m un 1000 m airēšana divniekiem, 500 m četriniekiem);
Līga Lauma Pļavniece un Renāte Uzule (500 m airēšana četriniekiem); Artjoms
Ščerbakovs (triatlons); Krišs Upenieks (džudo); Jevgeņijs Boicovs (peldēšana);
Ričards Forteļs, Ēriks Treivass, D.Komars, J.Boicovs (peldēšanas stafete 4 x
50 m); D.Komars (peldēšana); R.Forteļs, Iļja Boicovs, D.Komars, J.Boicovs
(kombinētā stafete peldēšanā 4 x 50 m); Aina Tomsone, Baiba Petrovska, Daiga
Liepiņa, Gunta Zeile (500 m smaiļošana četriniekiem); Filips Ozolinkevičs un
Rinalds Lasmanis (500 m smaiļošana divniekiem); Arkādijs Jefremovs un
Kaspars Eihvalds (1000 m kanoe airēšana divniekiem); Juris Egle (brīvā cīņa);
Gatis Kupčs (skriešana 800 m); Vanesa Buldinska (BMX).

Komandu sporta veidos medaļu izcīnīja regbija puišu komanda, kas tika pie
sudraba. Jelgavniekiem finālā bija lieliska iespēja revanšēties Rīgai par zaudējumu grupas spēlē, bet, lai arī vēl otrā puslaika gaitā bijām priekšā, beigās
sāpīgs zaudējums ar 7:15 un vilšanās gan trenerim, gan spēlētājiem.
Foto: Ivars Veiliņš un no sportistu arhīva

Bronza – K.Mizūne (vingrošanas daudzcīņa, bumba, vālītes); L.L.Pļavniece un
R.Uzule (airēšana 1000 m divniekiem); I.Boicovs; K.Kalniņa, J.Boicovs, Veronika Gorškova (visi – peldēšana); Ksenija Millere, Elīza Paeglīte, K.Kalniņa, Viktorija Gedrovica
(4 x 50 m kombinētā stafete peldēšanā); A.Jefremovs (1000 m kanoe airēšana);
Daniils Šamovičs; Artūrs Bilerts (abi – bokss); Dzintars Konovalovs; Dins Vasijevs (abi
– brīvā cīņa); Rināts Šaihulovs (džudo); G.Kupčs (skriešana 400 m); Viktorija Ruža,
Aleksandra Kačane, Alīna Laoke, Una Lāce (4 x 100 m stafete skriešanā).
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Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
un mūsdienu mīkstās mēbeles. Tālrunis
63027358, 29659962.
Meklēju darbu veca, slima cilvēka aprūpē.
Vēlams zvanīt pēc plkst.19. Tālrunis
20556929.
Celtnieks. Mūrēju krāsnis, kamīnus, plītis,
siltummūrus, dārza kamīnus. Tālrunis
28893830.
Celtnieks. Mūrēju, tīru skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Sieviete (30) meklē apkopējas vai pārdevējas darbu darbadienu vakaros vai brīvdienās. Tālrunis 29514182.
Pieskatīšu un palīdzēšu vecam, slimam,
vientuļam, var arī gulošam cilvēkam. Tālrunis 26725496.
Vīrietis (53) meklē darbu. Var arī laukos.
Var dzīvot uz vietas. Tālrunis 27184417.

Piedāvā darbu
Kokapstrādes uzņēmums SIA «LMD KOKS»
piedāvā darbu lentzāģa operatoriem (-ēm)
un palīgstrādniekiem (-cēm); strādniekiem
(-cēm) cehā. Tālrunis 29482548.
SIA «Jelgawood» piedāvā darbu: palīgstrādniekiem (-cēm), galdniekiem, lakotājiem ar un bez pieredzes. Atrodamies
Līvbērzē. Tālrunis 29155630.
SIA «ALVIMA» aicina darbā autokrāna
vadītāju (tālrunis informācijai 29514867)
un auto remonta atslēdznieku (tālrunis
informācijai 29644804).

Pārdod
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
100 Ls/t, bērzs 90 Ls/t. T.29907466
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Garāžu T.28884312
Dzīvokli skaistā vietā Valgundē, tuvu Jelgavai, Lielupe 1 km. T.27816868
Ziemas vasarnīcu. T.29558600
Steidzīgi, lēti 3istabu dzīvokli Dobelē par
5700 Ls. T.29686273

Pērk
1 vai 2ist. dzīvokli. T.28119201
Apbalvojumus un ordeņus. T.28850080
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073

Dažādi
Autokrāsošana, pulēšana, bamperu remonts, autometināšana. T.26965505.
Atjauno vannu emalju. T.20605520
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J. Silazars)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar ilggadējā sporta
pedagoga Valda Lagzdiņa tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Sporta servisa centrs

Aizsaulē aizgājuši
VITĀLIJS LIEPNIEKS (dz. 1931. g.)
TAMĀRA BLUKA (dz. 1934. g.)
MILDA MĀLIŅA (dz. 1927. g.)
VALIJA KUSTA (dz. 1947. g.)
NIKOLAJS JEGOROVS (dz. 1926. g.)
IVANS BUIKO (dz. 1946. g.)
IVARS BIRKENŠTEINS (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 21.06. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
ALFRĒDS ROLANDS AUDZESPIEDURS
(dz. 1936. g.).
Izvadīšana 20.06. plkst. 15 Bērzu kapsētā.
SANDIS OSTROVSKIS (dz. 1980. g.).
Izvadīšana 21.06. plkst. 14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

24. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province». Patērētāju biedrība.*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Neparastie rīdzinieki». Animācijas filma.
7.40 «Ness un Nesija». Animācijas filma.
8.45 Antaunotā versija. «Sprīdītis». Pasaku filma.
10.15 «Melnā vēža spīlēs». Piedzīvojumu filma.
11.50 «Līgojam Jēkabpilī!»*
15.10 R.Blaumanis. «No saldenās pudeles». Dailes teātra izrāde.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Četras istabas».
19.00 Atjaunotā versija. «Īsa pamācība mīlēšanā». Kom. 1982.g.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Jāņu nakts». Romantiska komēdija. 2006.g.
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Čikāgas piecīšu sadziedāšanās koncerts Rīgai
– 810 lielkoncertā».*
0.10 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.15 «Jāņi dzied Siguldā».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.*
6.35 «Kaimiņu būšana». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 16.sērija.
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 4.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 «Mikrofona dziesmas».*
15.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 4.sērija.
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 5.sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 19.sērija.
17.30 «Neparastie rīdzinieki». Studijas Dauka animācijas filma.
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto games 2013».
19.45 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 5.sērija.
20.20  «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.20 Atjaunotā versija. «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Kom.
22.55  «Pusi dzīves». Drāma. 2009.g.
0.35 «Mikrofona dziesmas».*

LNT
5.00 «Trauma». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «Dafijs Daks: Briesmoņu mednieki». Anim. f. 1988.g.
8.35 «Ķengurs Džeks: jaunie piedzīvojumi». Anim. f. 2004.g.
10.25 «Kapteiņa Enriko pulkstenis». Kom. 1967.g.
12.10 «Likteņdzirnas». Latvijas melodrāma. 1997.g.
14.15 «Līgo, Rīga! Līgosim Krastmalā!» Koncerts.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā 2012» (izlase).
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Komēdija. 1981.g.
22.35 «Doktora Parnasa iedomu pasaule». Piedz. f. 2009.g.
1.00 «Ķengurs Džeks: jaunie piedzīvojumi». Anim. f.
2.30 «Dafijs Daks: Briesmoņu mednieki». Anim. f.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 26.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 7.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 23. – 25.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 15.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 3.sērija.
8.05 «Simpsoni 23». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.00 «Ziņkārīgais Džordžs 2: seko pērtiķim». Anim. f.
10.35 «Reiz prērijā». Animācijas filma.
12.05 «Runcis». Animācijas filma.
13.40 «Zvaigžņu putekļi». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
16.10 «Kailais ierocis 2 ½: baiļu smarža». Komēdija. 1991.g.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 21.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «UgunsGrēks. Līgo Cinevilla». Svētku pārraide.
23.20 «Kailais ierocis 2 ½: baiļu smarža». Komēdija. 1991.g.
1.00 «Ēnu spēles». Detektīvseriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
2.45 «Anarhijas dēli 3». ASV seriāls. 7.sērija.

25. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f. 1.sērija.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 1.sērija.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1637.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Balss pavēlnieks».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ielas garumā». Lielā iela Talsos. 2.daļa.*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 Deju svētkiem – 60. XXIV Vispārējie latviešu
dziesmu svētki un XIV Deju svētki.*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1637.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 25.sērija.

19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Pica Itālijā.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20 «Pasaules telpa».
22.55 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».*
23.45 «Kopā» (ar subt.).*
24.00 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.00  «Smalkais stils». 25.sērija.
1.30 «Līgojam Jēkabpilī!»*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.*
6.35 «Caurā māja». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 17.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 5.sērija.
11.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 19.sērija.
12.30 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls. 1. un 2.sērija.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 6.sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 20.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 6.sērija.
20.05 «Tavs auto».
20.35 «Autosporta programma nr.1».
21.05  «Stārķa lidojums». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 Strongman Champions League 2013 Latvia.
0.05 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 5. un 6.sērija.
1.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*

LNT
5.00 «Trauma». 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «No 57.paralēles».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Negaidīts pavērsiens». Melodrāma. 2004.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 88.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 93.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 74.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 94.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Kāpēc precēties?» Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.05 «Intrigante 5». ASV seriāls. 21.sērija.
0.10 «Trauma». ASV seriāls. 11.sērija.
1.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 88.sērija.
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 6.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 27.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 8.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 26. – 28.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 16.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 4.sērija.
8.05 «Simpsoni 23». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.00 «K-911». Detektīvkomēdija.
11.00 «Samsons un Neons». Anim. ser. 28.sērija.
11.20 «Māmiņu klubs».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 44. un 45.sērija.
13.05 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.40 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 459. – 461.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 197.sērija.
16.55 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50. sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 23.sērija.
21.20 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 4.sērija.
22.20 «Sazvērestība». ASV seriāls. 8.sērija.
23.25 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 3.sērija.
0.20 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 44. un 45.sērija.
1.10 «Simpsoni 23». Anim. seriāls. 9.sērija.
1.35 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 8.sērija.
2.15 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 197.sērija.

26. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».* 6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1638.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Balss pavēlnieks».*
11.40 «Piezīmes uz albuma lapām».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.15 «LTV portretu izlase». Horeogrāfs U.Žagata.*

tv programma
13.45 «LTV portretu izlase». A.Daņiļēvičs.*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100.panta preses klubs».*
15.30 «Aculiecinieks»*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Lemuru iela». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1638.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 26.sērija.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Frī kartupeļi Beļģijā.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Motociklu vasara».
Rīgas kinostudijas melodr. 1975.g.
22.35 «Nākotnes parks».
22.50 «Zebra».
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.50 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 4.sērija.
0.35 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.10  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 26.sērija.
1.40 «Latvija līgo Ikšķilē».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.*
6.35 «Labrīt!» Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 18.sērija.
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 6.sērija.
11.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā OgresTV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 7.sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 21.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 7.sērija.
20.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.35 «Ātruma cilts».
21.05  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 3.sērija.
22.10 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
22.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dok. f.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Spots».*
23.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 85.sērija.
0.25 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 7.sērija.
1.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*
2.50 «Jāņi dzied Siguldā».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 93.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Taras piecas personības». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kāpēc precēties?» Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.55 «Intrigante 5». ASV seriāls. 21.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 89.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 75.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 95.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Galileo 2».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 2.sērija.
22.05 «Vienība Svīnijs». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.20 «Trauma». ASV seriāls. 12.sērija.
1.15 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 89.sērija.
2.10 «Taras piecas personības». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 28.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 9.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 29. – 31.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 17.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 5.sērija.
8.05 «Simpsoni 23». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.00 «K-9. Privātdetektīvs». Detektīvkomēdija.
10.55 «Kāsla metode 3». 23.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 46.sērija.
12.35 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.30 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 462. – 464.sērija.
15.15 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 198.sērija.
16.15 «Radu būšana» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 23.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
21.30 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 6.sērija.
22.30 «Terra Nova». ASV seriāls. 4.sērija.
23.35 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 4.sērija.
0.30 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 46.sērija.
0.55 «Simpsoni 23». Anim. seriāls. 11.sērija.
1.25 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 9.sērija.
2.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 198.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 28.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

27. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1639.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Balss pavēlnieks».*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Tautas mūzikas koncerts.*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Laiks vīriem?»*
15.20 «Zebra».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Anim. ser. 80.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 7.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1639.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 27.sērija.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Takos Meksikā.*
20.30 «Panorāma».
21.15  «Mazie noziegumi». Duncis mugurā. Detekt.
23.05 Nakts ziņas.
23.16 Laika ziņas.
23.20 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 15. un 16.sērija.
0.50  «Smalkais stils». 27.sērija.
1.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.20 «Latvija līgo Valmierā».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.*
6.35 «Laupītājs». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 19.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 7.sērija.
11.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 21.sērija.
12.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
13.00 «Sprādzienizturīgs audums». Dok. f.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 8.sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 22.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 8.sērija.
20.05 «Uz meža takas».
20.35 «Lidojuma plāns».
21.05  «Himalaji, ceļš uz debesīm». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto games 2013».*
23.50  «Stārķa lidojums». Dok. f.
0.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*
2.35 «Latvija līgo Ikšķilē».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 94.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasara Elzasā». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 90.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 76.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 96.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 2».
21.10 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.40 «Mentālists 4». ASV seriāls. 8.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 13.sērija.
23.40 «Mazais lielais kareivis». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
1.30 «Galileo».
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 8.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 29.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 10.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 32. – 34.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 18.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 6.sērija.
8.05 «Simpsoni 23». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Aģents Šimpanze». Ģim. f.
10.50 «Radu būšana 6» (ar subt.). 8.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 47.sērija.
12.35 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 2.sērija.

13.30 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 465. – 467.sērija.
15.15 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 199.sērija.
16.15 «Radu būšana» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 2012.g. 1.sēr.
21.20 «Pirmkods». Fantastikas trilleris. 2011.g.
23.10 «Pārkāpt robežu 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.15 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 47.sērija.
0.40 «Simpsoni 23». Anim. seriāls. 13.sērija.
1.05 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 10.sērija.
1.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 199.sērija.
2.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 29.sērija.

28. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Balss pavēlnieks».*
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.00  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 31. un 32.sērija.
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05  «Mazie noziegumi». Duncis mugurā. Detekt.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 81.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 8.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Kokaru dziesmu svētki». Dokumentāla filma.
19.35 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 1.sērija.
20.25 «Dziesmu svētku informatīvais klips».
20.30 «Panorāma».
21.15  «Midsomeras slepkavības 12». Detekt. 7.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Rīgas gambīts». Videofilma. 3. un 4.sērija.
1.00 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». 2012.g.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.*
6.35 «Murr-gi» Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 20.sērija.
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 8.sērija.
11.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 9.sērija.
16.35  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 1.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Vēju savaldītāji. Kilkādu salas». Dok. f. 2.sērija.
20.00 «Lielais cirks 11». 1.daļa.
21.00 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 8.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 7.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 46.sērija.
0.35  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 3.sērija.
1.30 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 95.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasara kalnos». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Precamies!?! 2». 13.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 91.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 77.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 97.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora raidījums.
23.05 «Briesmīgi skaists». Fantāzijas melodrāma. 2011.g.
1.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 91.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 9.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 30.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 11.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 35. – 37.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 19.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 7.sērija.
8.05 «Simpsoni 23». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Viņi mīl sambu». Romant. komēdija.
10.55 «Galvenais aizdomās turamais». 1.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 48.sērija.
12.35 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 468. – 470.sērija.
15.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 200.sērija.
16.35 «Radu būšana 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 25.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Dūres spēks». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
21.55 «Paraugdžeki». ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
24.00 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 48.sērija.
0.30 «Simpsoni 23». ASV seriāls. 15.sērija.
0.55 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 11.sērija.
1.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 200.sērija.
2.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 30.sērija.

29. jūnijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 15.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 7.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 7.sērija.
8.25  «Luijs». 86.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 29.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 27. un 28.sērija.
10.00 «Lai dzīvo bērni! 4».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums». Ģim. f.
14.20 «Dziesmu svētki 2008. No sirsniņas sirsniņā».
Deju koncertuzvedums.*
16.00 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 1.sērija.
17.35 «Dziesmu svētku informatīvais klips».
17.40 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
0.10 Nakts ziņas.
0.20 «Dziesmu svētki 2008. No sirsniņas sirsniņā».
Deju koncertuzvedums.*
2.00 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.*

LTV7
6.05 Mikrofona dziesmas.*
7.40 «Uz meža takas».*
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls. 10.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 8.sērija.
13.05 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 7. un 8.sērija.
14.40 Strongman Champions League 2013 Latvia.*
15.40 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dok. f.
16.05  «Himalaji, ceļš uz debesīm». Dok. f.
17.05 «Dieva zemē». Kanādas drāma. 2007.g.
18.45 «Spots».
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.30 «Dabas formas». Dok. f. 5.sērija.
20.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 5.sērija.
20.30 «1000 jūdzes Indijā». 7. un 8.sērija.*
21.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 8.sērija.
22.20 «Ielaušanās». ASV trilleris. 2010.g.
24.00 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 8.sērija.
0.50 «Krasta apsardze». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.20 «Ievainotā saule». Dok. f.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 96.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 4.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 28.sērija.
7.10 «Galileo».
7.40 «Trakie Tūņi bērnībā». Anim. ser. 36. un 37.sērija;
«Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. ser.
8.55 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.25 «Galileo 2».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 8.sērija.
12.10 «Herijas likums 2». 10.sērija.
13.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 3.sērija.
14.10 «Vampīru sūcfilma». ASV parodiju komēdija. 2010.g.
15.55 «Garāža» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija. 1979.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 Dziesmu un deju svētki 2013. 1.diena.
18.20 «Trakie Ginesa rekordi».
19.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.00 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums. 2013.g.
22.00 «Erkils Puaro 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
0.10 Dziesmu un deju svētki 2013. 1.diena.
0.20 «Garāža» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija. 1979.g.
2.25 «Vampīru sūcfilma». ASV parodiju komēdija. 2010.g.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 31.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 12.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». 38. – 40.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 38.sērija.
7.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi».
Anim. ser. 19. – 21.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 24.sērija.
8.20 «Bakugani 3». Anim. ser. 23. un 24.sērija.

TV programma

9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 5.sērija.
9.30 «Misters Bīns». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.35 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Aģents Šimpanze». Ģimenes filma. 2006.g.
15.20 «Dūres spēks». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
17.00 «Nokauts». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Mazulis pilsētā». Piedz. f. ģimenei. 1998.g.
21.30 «Rudens leģendas». ASV drāma. 1994.g.
0.10 «Vabole». Brazīlijas biogrāfiska filma. 2009.g.
1.50 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 12.sērija.
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 31.sērija.

LTV7
6.05 «Mikrofona dziesmas».*
7.40 «Lidojuma plāns».*
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
14.40 «1000 jūdzes Indijā». 7. un 8.sērija.*
15.40  «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.40 «Lielais cirks 11». 1.daļa.
17.40 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Motociklisti».
19.50  «Patriarhs». Daudzsēriju. filma. 2005.g. 1.sērija.
21.30  «Specvienība». Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.20  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.10 «Dieva zemē». Kanādas drāma. 2007.g.
0.50 «Ielaušanās». ASV trilleris. 2010.g.
2.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 13. un 14.sērija.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 8.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 29.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 4». 3.sērija.
12.15 «Komisārs Reksis 12». 4.sērija.
13.20 «Dabas stihiju varā 2». 6.sērija.
14.00 «Trakā nauda». Kriminālkomēdija. 2002.g.
15.55 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums. 2013.g.*
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 2.sēr.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 Dziesmu un deju svētki 2013. 2.diena.
18.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Dauntonas abatija». Seriāls. 7.sērija.
21.35 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 1.sērija.
23.05 «Nelūgtie viesi». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
1.30 Dziesmu un deju svētki 2013. 2.diena.
1.40 «Vienība Svīnijs». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 32.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 13.sērija.
6.25 «Samsons un Neons». 41. – 43.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 39.sērija.
7.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 22. – 25.sērija.
7.55 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 25.sērija.
8.25 «Bakugani 3». Anim. ser. 25.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.15 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Zvaigznes ceļo 2».
14.10 «Mazulis pilsētā». Piedz. f. ģimenei. 1998.g.
16.00 «Dabiskā atlase». Romantiska komēdija. 2001.g.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 3.sērija.*
20.15 «Diena pēc rītdienas». ASV katastrofu filma. 2003.g.
22.50 «Makss Peins». Spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.50 «Dabiskā atlase». Romantiska komēdija. 2001.g.
2.35 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 13.sērija.

7

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»

Pavadi vasaru gudri!

Angļu valodas vasarnīca
tā ir lieliska iespēja

vecākiem iesaistīt savus bērnus radošos
un saturīgos kursos
un

30. jūnijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.40 «Pienene».
7.05 «Sveika, Robij!» 8.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 87.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 30.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers.
Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 20.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 Ekumēnisks Dziesmu un deju svētku atklāšanas
dievkalpojums.
12.35 «Vertikāle».
13.05 Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g.*
16.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.35 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 14.sērija.
17.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.15 LTV Dziesmu svētku studija.
18.45 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Garīgās mūzikas koncerts.
20.30 «Panorāma».
21.15 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku atklāšana.
22.45 Nakts ziņas.
22.55 «Dziesmu svētki 1990». Dzīvības dziesma.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

bērniem pavadīt vasaru gudri un interesanti,
jo

mācoties var arī atpūsties!

Vasarnīcā jūs gaida angļu valodas vide,
kurā atraktīvā veidā tiks īstenoti interesanti projekti,
spēles, ekskursijas, nodarbības dabā un pilsētas objektos,
būs arī siltas pusdienas.

Grupas un nodarbības
8. jūlijs - 19. jūlijs
Bērniem:
10 - 13 gadi

5. augusts - 16. augusts
katru darba dienu
no 10.00 - 13.45

Pusaudžiem:
14 - 16 gadi

Informācija un pieteikumi:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
Astra Vanaga, 29222737; 63082101
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

Datorprasmes ikdienai tiem, kam 50+
Bezmaksas mācības projektā „Pieslēdzies, Latvija!”

Foto
apstrāde
Informācija

internetā

E-pasts
Skype

Rēķinu
apmaksa
Iepirkšanās

Ceļojumu
plānošana

Sociālie
tīkli

Jaunā - 3 līmeņu apmācību programma
noderēs katram - gan tiem, kuri vēlas sākt apgūt datoru,
gan tiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas
datora lietošanai ikdienā.

Kursu ilgums no 12 līdz 36 stundām.
Nodarbības notiek latviešu un krievu valodā.
Katram kursu dalībniekam mācību materiāls un
īpašs piedāvājums no Lattelecom.

Grupas iesācējiem un lietpratējiem
Mācību sākums

Nodarbību grafiks

no 8. jūlija
no 5. augusta
no 26. augusta
no 16. septembra
no 07. oktobra

pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
Rīta grupām no
pl. 9.00 - 12.15

Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
pilnas slodzes darbam ar skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi:
c.sanita@inbox.lv. Kontakttālrunis 26456942.
Ar vasaras sezonas iestāšanos piedāvā
darbu: bārmeņiem, viesmīļiem un
pavāriem. Darba vieta: restorāns bārs
«Plate» Jelgavā, Lielajā ielā 6, viesnīcas
«Jelgava» 1. stāvā.
T.: 29225918, e-pasts: personals@kulk.lv vai
personīgi viesnīcā «Jelgava» (pie administratores,
aizpildot anketu).

Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola

Maksa: Ls 82.00 (50 mācību stundas)

Pieslēdzies, Latvija!

Vasaras Saulgriežos, 20., 21. un 22. jūnijā, Jelgavā
pie t/c «Valdeka» notiks zemnieku, amatnieku un
mājražotāju Brāļu tirgus.

Vakara grupām no
pl. 17.00 - 20.15

Atnāciet, piesakieties un pieslēdzieties Latvijai un pasaulei!
Informācija un pieteikumi:

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Svētes iela 33, Jelgava, tālr.: 63082101, mob.tel.: 26172045, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

www.zrkac.lv

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, LV-3001,
tālrunis 63021897; www.jvmv.lv; vvsk@inbox.lv
aicina darbā fizikas un matemātikas skolotāju
darbam pamatskolas un vidusskolas klasēs.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
aicina darbā juristu(-i)-iepirkumu speciālistu(-i).
Galvenie amata pienākumi:
• iepirkumu dokumentu sagatavošana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
• iepirkumu procesa organizēšana, īstenošana un
kontrole;
• Iepirkumu komisijas sanāksmju organizēšana un
protokolēšana;
• līgumu sagatavošana un slēgšana;
• statistikas atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai
un Iepirkumu uzraudzības birojam;
• uzņēmuma darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem
saistītos jautājumos;
• visu veidu juridisko dokumentu izstrāde, saskaņošana
un to izpildes kontrole;
• juridisko konsultāciju un atzinumu sniegšana iestādes
vadībai un darbiniekiem;
• iestādes interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldības
iestādēs, privātajos uzņēmumos un organizācijās;
• līdzdalība un pārstāvniecība tiesvedības procesos.
Prasības pretendentiem:
• augstākā juridiskā izglītība;
• vismaz trīs gadu pieredze jurista darbā, vēlama darba
pieredze darbā ar valsts iepirkumiem;
• labas latviešu valodas un labas krievu valodas
zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• labas komunikācijas prasmes.
Piedāvājam:
• dinamisku un interesantu darba vidi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darba laiks – pilna slodze.
CV un pieteikumu (ar norādi: «Konkursam: juristsiepirkumu speciālists») līdz 2013. gada 28. jūnijam
(ieskaitot) sūtīt JPPI «Kultūra» personāla vadītājai
elektroniski uz e-pasta adresi: agrita.kijoneka@kultura.
jelgava.lv vai iesniegt personīgi K.Barona ielā 6, 2.
stāvā, 27. kabinetā.
Tālrunis informācijai – 63023461.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
ŠOVASAR PIEDĀVĀ
BĒRNIEM no 4 gadiem – spēlēt teātri.
SKOLĒNIEM – intensīvu sarunvalodas kursu, spēlēt
teātri, doties piknikā, izveidot savu avīzi, galda spēli
vai projektu angļu valodā.
PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas kursus,
biznesa angļu valodas pamatus un angļu valodu apkalpojošam personālam.
IESPĒJAMAS pāru un individuālās nodarbības.
IESPĒJAMA apmācība jūsu darba vietā.
Nodarbības notiek viesnīcas «Jelgava» telpās.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

Bērnu nometne
«Jampadracis liedagā» 2013
30.06. – 05.07. «Let’s play»
07.07. – 12.07. «Pirātu piedzīvojumi»
14.07. – 19.07. «Sveiks un vesels sportojot»
21.07. – 26.07. «Krāsainā vasara»
Nometnes notiek Upesgrīvā, kempingā
«Stieress». Cena – Ls 90.
Nometnes vadītāja – Sanita Laganauska
(bērnu nometņu vadītāja apliecības nr. 112-00001).
Informācija pa tālruni 26485376,
e-pastā: rika2505@inbox.lv.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 20. jūnijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: iespēja iepazīties ar pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem.
No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā stundā
apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs,
grāmatu rezervēšana, pagarināšana internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti
bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 21. jūnijā no pulksten 20 – Vasaras
saulgrieži Jelgavas Pils saliņā. Vislatviskāko
svētku rituāli un lustes kopā ar folkloras
kopām «Dimzēns», «Zemgaļi», «Vecsaule»
(Zemgale), «Cielava» (Vidzeme), «Vyds
muiža» (Latgale), «Medainis» (Kurzeme)
un «Skandinieki» (Rīga). Vainagu un vītņu
pīšana, Jāņu tēva un Jāņu mātes sveikšana,
uguns rituāli, apdziedāšanās, danči un rota-

ļas līdz pat saullēktam. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pils parkā).
 22. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 – Zāļu
tirgus. Jāņu zāles, vainagi, siers, alus, dažādi
gardumi svētku galdam, amatnieku izstrādājumi. Kultūras programma ar Dailes teātra aktieru ansambli «Ilga», Ā.Alunāna teātra
aktieriem, TDA «Lielupe», VPDK «Rota», DK
«Zemgaļi», BDK «Ieviņa». Pulksten 11 – domes priekšsēdētājs sveiks mazos jelgavniekus. Pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais
pilsētvides objekts» uzvarētāju apbalvošana
un atraktīvāko Pilsētas svētku gājiena dalībnieku apbalvošana (pie kultūras nama,
Hercoga Jēkaba laukumā).
 30. jūnijā pulksten 13.20 – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
Jelgavas karoga svinīga pacelšana (pie

notikumi
kultūras nama).
 12. jūlijā pulksten 19 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrāde: K.Būza «Sievietes,
sievietes». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; studentiem un pensionāriem
– Ls 2 (Uzvaras parkā).
 18. jūlijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno
grāmatu diena – iespēja iepazīties ar pēdējā
mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem.
No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā stundā
apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs,
grāmatu rezervēšana, pagarināšana internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti
bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. jūlijā pulksten 19 – muzikāli optimistisks koncertuzvedums «Džimlai
rūdi rallalllā!». Režisore – Irina Tomsone.
Piedalās: Jānis Paukštello, Gunārs Placēns,

Ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

Jakovs Rafalsons, Velta Skurstene, Juris
Pučka, I.Tomsone. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(Uzvaras parkā).
 26. jūlijā pulksten 19 – leģendārā grupa
«Pērkons», Ieva Akuratere un Juris Kulakovs
jubilejas koncertā «Sapumpurots zars». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 ( Uzvaras parkā).

Izstādes
 Līdz 25. jūnijam – Jeļenas DašuņinasNaidjonokas radošās studijas leļļu izstāde
«Pirmie soļi leļļu pasaulē» (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 27. jūnijam – ceļojošā izstāde
«Unikāli būvdarbi jeb Piecas minūtes līdz
arhitektūrai». Izstādē interesenti var iepazīties ar iemūžinātiem dažādu Latvijas objektu celtniecības un restaurācijas procesa

mirkļiem, tostarp sekot līdzi Jāņa Čakstes
bulvāra un jaunā gājēju tilta būvniecībai
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 28. jūnijam – gleznotājas Daces
Runčas-Štelmaheres darbu izstāde «Skaistie brīži dienišķie» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz jūlijam – U.Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku gada noslēguma izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 31. jūlijam – jelgavnieka jūrnieka
Daiņa Matīsa 15 gadus veidotā uzpirksteņu izstāde «Uzpirksteņi stāsta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 1. līdz 31. jūlijam – Edmunda
Glūdiņa fotoizstāde «Latvijas ainavas»
(Zinātniskās bibliotēkas galerijā).

Skulptūras baudīt varēs līdz jūlija beigām
 Ritma Gaidamoviča

Smilšu skulptūru festivāls par tēmu «Zelta laikmets» Jelgavā
noslēdzies. Taču, pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, Uzvaras parkā vēl šobrīd ir iespēja aplūkot mākslinieku veikumu.
Organizatori lēš, ka to varēs izdarīt līdz 31. jūlijam, taču smilšu
skulptūru ilgdzīvošanu nosaka daba, tāpēc organizatori tomēr aicina interesentus parka apmeklējumu neatlikt uz pēdējo brīdi.
Šis festivāls iezīmējas ar kādu unikālu lietu. Proti, Jelgavā pirmo reizi
tapušas trīs lielformāta keramikas
uguns skulptūras, kuras naktī no
sestdienas uz svētdienu izturīgākajiem festivāla apmeklētājiem bija
iespēja redzēt kvēlojam. Pa dienu
skulptūras bija ietītas karstumizturīgā materiālā, uzkarsētas līdz
1100 grādu temperatūrai un naktī
spīdēja. Šīs skulptūras vēlāk plānots
nodot kāda pilsētas bērnudārza
īpašumā.
Gan sestdienas,
gan svētdienas
vakarā Uzvaras
parka apmeklētāji paralēli
skulptūru apskatei labprāt baudīja arī kultūras
programmu.
Liela interese
bija arī par čigānu barona koncertkarnevālu
«Gipsy Baron».
Jelgavnieks Igors Dobkevičs
ir viens no tiem cilvēkiem,
kuriem smilšu skulptūru
festivālu izdevies izdzīvot
no abām pusēm – gan «virtuves» jeb veidošanas, gan
arī kā skatītājam. «Strādāju
«Igatē» un pērn palīdzēju
ar tehniskiem darbiem
māksliniekiem skulptūru
būvēšanas procesā. Tad
arī izpētīju, kā tas viss top.
Interesanti, taču grūti ir sagādāt skatītājam to prieku.
Te saulīte cepina, te lietus
uzlīst, kaut ko mazliet vairāk izgreb, skulptūra sabrūk,» tā Igors, kurš šogad
festivālā ar ģimeni – sievu Annu, meitām Janu un Ievu – bija tikai skatītājos.
Ģimene atzīst, ka skulptūru festivāli jau kļuvuši par Jelgavas vizītkarti un tā ir
iespēja piesaistīt vairāk tūristu.
«Skulptūras viena par otru skaistākas! Taču īpaši iepatikās 2. vietas
ieguvēja – «Zelta drudzis», varbūt
tāpēc, ka tā šoreiz ir augstākā un
platākā. Tā teikt, «paņēma» ar savu
lielumu. Jāsaka, ka šogad skulptūras
izceļas ar smalkām detaļām, pieļauju,
ka tas tālab, ka laika apstākļi atšķirībā no citiem gadiem māksliniekiem
darba procesā bija labvēlīgi. Protams,
nevar iztikt arī bez meistarības, un
jau atkal pārliecināmies, ka Jelgavā
sapulcējušies labākie tēlnieki,» tā
jelgavniece Vija Dišlere, piebilstot, ka
ledus un smilšu skulptūru festivālā
vienmēr priecājas par vēl ko – ciemos atbrauc meita Daiga.

Foto: Ivars Veiliņš

Pirmo reizi smilšu skulptūru festivālu apmeklēja jelgavnieki Rupjo ģimene – mamma Aija, tētis Jānis un bērni Arnis, Ričards
un Lauma. Ģimene stāsta, ka ledus festivālos bijuši neskaitāmas reizes, bet uz smilšu skulptūrām līdz šim skatījušies tikai caur
žogu, garām ejot, veidošanas procesā. «Fantastisks darbs. Smilšu skulptūras noteikti aizrauj ar savu iespaidīgumu lieluma
ziņā, bet ledus skulptūras – ar daudzumu un spīdēšanu. Vakarā tās izgaismotas izskatās kā kristāliņi. Viens gan – smilšu
skulptūras vieglāk uztvert, ledus ir vairāk tādas filozofiskas. Jau atkal pierādījies: lai radītu kaut ko skaistu, nav jābūt nekam
pārdabiskam – tās ir tikai smiltis,» tā Aija, īpaši apbrīnojot Denisa Kleina skulptūrā «Mēs esam viens» radītās sīkās puķītes.
Brīžiem pat izveidojās
gara rinda, lai tikai
iemūžinātu sevi pie
festivāla foto skulptūras, kas atradās
smilšu bāra otrajā
pusē. Karaļa krēslā
satilpināties mēģināja
arī draugu kompānija
– Gundars un Liene
Osīši, Aina Baļute,
Ēriks Strautiņš un
Tomass. «Jūs taču piekritīsiet, ka latviešiem vienmēr vajag arī
aptaustīt, pabakstīt, lai patiešām izjustu klātbūtnes efektu,
ne tikai aiz žodziņa paskatīties. Tad nu šī ir tā iespēja pārliecināties, ka skulptūra patiešām ir no smiltīm,» smaidot saka
Gundars. Draugi atzīst, ka smilšu skulptūru festivāls viņiem
tīk vairāk nekā ledus: «Laukā silts, un kājas nesalst!»

Smilšu skulptūras
pirmo reizi klātienē
aplūkoja jelgavnieki
Vladimirs, Inga, Viktorija un Serafima.
«Nesaprotu, kā kaut
ko tādu var dabūt
gatavu no smiltīm
– tik birstoša materiāla. Paši jūrmalā
esam mēģinājuši
smilšu pilis celt,
taču augstākais tornis labi ja 50 centimetrus sanāca un jau
pēc neilga laika sabruka. Tā aizdomīgi. Šķiet, ka skulptūras
veidotas no cementa, tik apkaisītas ar smiltīm,» viltīgi spriež
Vladimirs, piebilstot, ka labprāt savā pagalmā vēlētos redzēt
kādu no šīm skulptūrām.

«Brīnišķīgi! Lai kaut ko tādu dabūtu
gatavu, ir jābūt sava amata pratējam.
Apbrīnojama ir mākslinieku izdoma un
fantāzija. Īpaši priecē tas, ka ar katru gadu
festivālā pārstāvētas arvien vairāk valstis,
tas nozīmē, ka jelgavniekiem ir iespēja
novērtēt dažādus pasaules māksliniekus.
Šogad pārstāvētas septiņas valstis,» tā jelgavnieces Ludmila un Anželika Andrejevas
un Svetlana Gopčaka, atzīmējot, ka viņām
visvairāk pie sirds gājusi 3. vietas ieguvēja
Andreja Košeļeva skulptūra «Pienācis laiks»,
taču arī fonā esošā Maijas Puncules skulptūra «Zelta zivtiņas trīs vēlēšanās», kas saņēma simpātijas balvu, esot savdabīga.

Skulptūras var apskatīt
līdz 31. jūlijam:
darba dienās – no pulksten 11 līdz 19,
sestdienās un svētdienās –
no pulksten 10 līdz 21.
Biļešu cena: skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,50 lati,
pieaugušajiem – lats. Ieeja Uzvaras
parkā – no Lapskalna ielas puses gar
1. kasi.

Uzvarētāji

• Žūrijas simpātijas balva – Jurijs Nazarkins (Krievija) «Maiju zelts», Ruslans Korovkovs
(Bulgārija) «Apgaismība»

1. vieta – Donāts Mockuss (Lietuva) «Eldorado»
2. vieta – Inese Valtere (Latvija) «Zelta drudzis»
3. vieta – Andrejs Košeļevs (Krievija) «Pienācis laiks»

• CBS «Igate» simpātijas balva – Deniss Kleins (Kanāda) «Mēs esam viens»
• «Gjensidige Baltic» Jelgavas nodaļas simpātijas balva – Maija Puncule (Latvija) «Zelta
zivtiņas trīs vēlēšanās»

