Cienījamie jelgavnieki!
Vasaras saulgrieži ik gadu vienkopus pulcē
ģimenes, draugus un kaimiņus – mums ir
kopīgi Līgo svētki, Jāņi un dziesmas,
kas ceļ mūs tuvāk saulei un dara stiprākus.
Novēlu visiem šo dienu gaviļniekiem,
līgotājiem godam nosvinēt svētkus, kā arī
veiksmi papardes zieda meklējumos.
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Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Svētku laikā – izmaiņas
autobusu kustības sarakstos
 Anastasija Miteniece

Līgo svētku laikā, 23. un 24. jūnijā, pilsētas autobusi kursēs pēc svētdienas kustības saraksta.
Pasažieriem jāņem vērā, ka 24. jūnijā agrākie rīta
reisi vairākumā maršrutu nenotiks, informē SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP).
24. jūnijā agrākie rīta reisi būs atcelti 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 14.,
15., 18., 19. un 22. maršruta autobusiem. Iedzīvotāji aicināti laicīgi
rēķināties ar izmaiņām. Detalizētāka informācija par autobusu
kustības sarakstiem pieejama – mājaslapā www.jap.lv, kā arī sazinoties ar JAP diennakts dispečeru dienestu pa tālruni 63045945.
Jāpiebilst, ka reģionālie starppilsētu autobusi, ko apkalpo JAP,
svētku dienās kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta.

Piešķirts finansējums arī
otra Loka maģistrāles
posma rekonstrukcijai

Lustīgu
līgošanu!

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau rīt – Līgo svētki! Jelgavnieki šajā dienā pulksten 18 aicināti uz Pasta salu, kur Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris pilsētniekiem piedāvā izbaudīt īstenu Jāņu atmosfēru izrādē «Skroderdienas «Silmačos»». Iestudējums Arvīda Matisona režijā
pirmizrādi piedzīvoja pērn, pirms vasaras saulgriežiem, taču šoreiz jelgavniekiem būs iespēja izrādi izbaudīt brīvdabā. Šī
klasiskā Rūdolfa Blaumaņa tautas luga ir iestudēta ar pietāti pret klasiku, taču režijā var saskatīt arī atsauci uz šodienu.
Lustīgo tautas komēdiju «Skroderdienas «Silmačos»» Pasta salā 23. jūnijā pulksten 18 bez maksas aicināts apmeklēt ikFoto: Austris Auziņš
viens interesents.

Pirmajā jaunā sasaukuma domes sēdē par
Jelgavas domes priekšsēdētāju ievēl Andri Rāviņu
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā ceturtdienā pirmajā jaunā
sasaukuma domes
sēdē par Jelgavas domes priekšsēdētāju
ar 13 deputātu balsīm «par» ievēlēts
līdzšinējais Jelgavas
mērs Andris Rāviņš.
Pēc deputātu balsojuma mēra vietnieki
arī turpmāk būs Rita
Vectirāne un Jurijs
Strods.
Jelgavas domes pirmo sēdi
vadīja Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis
Dēvics, kurš aicināja deputātus
izvirzīt kandidātus mēra amatam. Deputāta Viļa Ļevčenoka izvirzīto kandidātu Andri
Rāviņu priekšsēdētāja amatā
atbalstīja 13 no 15 deputātiem.
Jāpiebilst, ka A.Rāviņš par
domes priekšsēdētāju strādās
piekto sasaukumu.
«Paldies Jelgavas iedzīvotājiem, kuri izteikuši mums
uzticību un dāvājuši iespēju
strādāt pilsētas labā. Tas ir
liels gods. No savas puses apsolu darbu veikt pēc labākās
sirdsapziņas un godaprāta,»

uzsvēra A.Rāviņš.
Pēc ievēlēšanas domes sēdes
vadību pārņēma A.Rāviņš,
kurš piedāvāja deputātiem
atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz, ka turpmāk domes priekšsēdētājam
būs divi vietnieki. Deputāti
vienbalsīgi to atbalstīja. Domes priekšsēdētāja vietnieku
amatiem A.Rāviņš izvirzīja
līdzšinējos vietniekus – Ritu
Vectirāni priekšsēdētāja vietnieka amatam sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras,
izglītības un sporta jautājumu
programmā, kā arī Juriju Strodu priekšsēdētāja vietnieka
amatam tautsaimniecības jautājumu programmā.
Deputātu balsojumā vienbalsīgi par priekšsēdētāja vietnieci
sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un
sporta jautājumu programmā
tika ievēlēta Rita Vectirāne.
Savukārt ar 11 balsīm «par»
Jurijs Strods tautsaimniecības
jautājumu programmā ievēlēts
par priekšsēdētāja vietnieku.
Tāpat domes sēdē deputāti apstiprināja, ka domē
arī turpmāk strādās četras
komitejas: finanšu; sociālo
lietu, veselības aizsardzības un
kultūras; izglītības un sporta;

Ministru kabinets
pieņēmis lēmumu
piešķirt finansējumu Loka maģistrāles
posma no Aviācijas
ielas līdz Kalnciema
ceļam rekonstrukcijai
Jelgavā. Līdz ar to tuvāko gadu laikā Jelgavā tiks atjaunota
Loka maģistrāle visā
garumā – no Kalnciema ceļa līdz pilsētas
robežai.
Šāda iespēja radās Latvijai
pieejamā Kohēzijas fonda
finansējuma pārdales dēļ,
palielinot tā apjomu pilsētu infrastruktūras sasaistei ar «TEN-T» tīklu. Šīs
programmas ietvaros jau ir
apstiprināts Kohēzijas fonda
finansējums Loka maģistrāles rekonstrukcijai posmā no
Aviācijas ielas līdz pilsētas robežai, ieskaitot dzelzceļa pārvadu, un šobrīd finansējums
piešķirts arī atlikušā Loka

maģistrāles posma sakārtošanai. Tādējādi tuvākajos gados
aptuveni septiņu kilometru
garumā tiks atjaunota viena
no noslogotākajām Jelgavas
tranzīta ielām.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte norāda: «Tā kā Jelgavas
pilsētas pašvaldībai jau ir izstrādāts visas Loka maģistrāles pārbūves projekts, drīzumā
varēs sākt darbu pie iepirkuma
dokumentācijas sagatavošanas. Plānots izsludināt vienu iepirkumu par visu Loka
maģistrāles rekonstrukciju.
Projekts jāīsteno līdz 2020.
gadam, savukārt būvdarbus
varētu uzsākt nākamgad.»
Loka maģistrāles posma no
Aviācijas ielas līdz Kalnciema
ceļam rekonstrukcijai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 12 miljoni eiro, valsts
budžeta dotācija veido 529 602
eiro, bet pārējais projekta
realizēšanai nepieciešamais
finansējums būs jānodrošina
pašvaldībai.

Futbolistiem pirmā spēle
Eiropas līgā – jau nākamnedēļ
 Ģirts Pommers

Foto: Austris Auziņš
tautsaimniecības attīstības un
pilsētvides. Likums nosaka, ka
katram deputātam jādarbojas
vismaz vienā domes komitejā.
Nākamā domes sēde paredzēta
29. jūnijā, kad būs jāapstiprina
komiteju sastāvs.
Jāatgādina, ka saskaņā ar
vēlēšanu rezultātiem jaunajā
Jelgavas pilsētas domes sasaukumā strādā: septiņi ZZS deputāti – Andris Rāviņš, Mintauts
Buškevics, Rita Vectirāne, Vilis

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

Ļevčenoks, Inese Bandeniece,
Dace Olte, Andrejs Garančs;
trīs «Saskaņas» deputāti – Sergejs Stoļarovs, Ivars Jakovels,
Andrejs Eihvalds; divi «Visu
Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» deputāti – Jurijs
Strods, Roberts Šlegelmilhs;
viens «Vienotības» deputāts –
Aigars Rublis; viens Latvijas
Reģionu apvienības deputāts –
Gunārs Kurlovičs; viens «KPV
LV» deputāts – Lauris Zīverts.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

tejans notikušo izlozi dēvē par
veiksmīgu, jo mūsu futbolistiem
19. jūnijā Šveices pilsēbūs iespēja pārbaudīt spēkus pret
tā Nionā notika UEFA
meistarīgu komandu. «BudapešEiropas līgas kvalifikācitas klubs spēlē spēcīgajā Ungājas 1. kārtas izloze, pēc
rijas čempionātā. Pirms izlozes
kuras kļuva zināms, ka
nešķirojām iespējamos pretinieFK «Jelgava» pretinieki
kus vēlamajos un nevēlamajos.
būs Ungārijas FK «FePrieks, ka pēc vairāku gadu paurencvaros». Pirmā spēle
zes varēšu satikt Tomasu Dolu, ar
gaidāma jau 29. jūnijā
kuru deviņdesmito gadu sākumā
izbraukumā Ungārijas
kopā spēlējām Hamburgā, bet
pilsētā Budapeštā, bet
šobrīd viņš ir «Ferencvaros»
atbildes mačs Zemgakomandas galvenais treneris,»
les Olimpiskajā centrā
norāda A.Kurtejans. Jāpiebilst,
notiks 6. jūlijā.
ka pagājušajā sezonā jelgavnieku
pretinieki Ungārijas čempionātā
Jelgavnieku komandas galve- izcīnīja 4. vietu.
nais treneris Aleksandru KurTurpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Medicīna ir māksla»
 Jānis Kovaļevskis

Roberts Fūrmanis kopš
2011. gada vada Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģionālo
centru Jelgavā un atbild
par 30 neatliekamās
palīdzības brigādēm reģionā no Auces līdz Dunavai. Kā ārsts anesteziologs, reanimatologs
viņš joprojām periodiski
dodas izsaukumos, bet
no darba brīvajā laikā
vada biedrību «Dzīvības
glābšanas asociācija».
Sarunā ar R.Fūrmani
par ātrās palīdzības
darba specifiku un aspektiem, ar ko Jelgava
atšķiras no citām Latvijas pilsētām.

NMPD izsaukumu
statistika par atsevišķiem
nelaimes gadījumu
veidiem Jelgavā šogad
līdz 31. maijam

475
115
Sadzīves
trauma

«Viens no risinājumiem, kā samazināt nepamatotus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā
saņemtos izsaukumus, ir apvienot zem viena jumta dienesta un ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa
funkcijas, jo bieži vien pacientam nepieciešama tikai kvalificēta speciālista konsultācija,» uzsver Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra vadītājs Roberts Fūrmanis.

NMPD izsaukumu statistika pa mēnešiem Jelgavā
894

Decembris 2016.

981

Kopā
6 mēnešos

876

Februāris 2017.

5 392

908
838

Aprīlis 2017.
Maijs 2017.

• 2014. gada 23.—24. jūnijs (izsaukumu skaits kopā divās svētku
dienās) 71
• 2015. gada 23.—24. jūnijs (izsaukumu skaits kopā divās svētku

*vidēji Jelgavā ikdienu tiek
apkalpoti ap 30 izsaukumiem.

Kā jūsu ikdienas darbu
ietekmē fakts, ka valstī jau
vairākus gadus ir pieejams
ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis 66016001?
Īsā atbilde – nekā. Vismaz savā
darbā to neizjūtam. Daudzi nemaz nezina par šādu iespēju vai
neuzticas konsultācijai pa tālruni,
lai gan ideja par ģimenes ārstu
Kāda šobrīd ir situācija ne- konsultatīvo tālruni ir pareiza. Šoatliekamās pabrīd Veselības
NMPD statistika par
līdzības jomā,
ministrija strāārstniecības iestādēs
raugoties no
dā pie ieceres
nogādātajām personām
personāla un
par šīs funkciJelgavā šogad
nodrošinājuma
jas nodošanu
līdz 31. maijam
viedokļa?
Neatliekamās
Jelgavā ikdiemedicīniskās
Nogādāti
nā strādā sešas
palīdzības dieārstniecības iestādē
diennakts un vienestam jau ar
2283
na dienas brigā2018. gadu, lai
de. Šobrīd mūsu
visu apvienoNogādāti ārstniecības iestādē,
nodrošinājums
tu zem viena
% no izsaukumu skaita
ir pietiekams, lai
jumta. Tad
teritorijā
spētu apkalpot vidienestā algoti
sus izsaukumus.
darbinieki vaTāpat esam labi
rētu gan konapgādāti ar aprīsultēt cilvēkus,
51%
kojumu. Šai ziņā
gan arī nepievēlos izteikt pateiciešamības gacību kolektīvam,
dījumā uzreiz
kurš ar izpratni
nosūtīt brigādi.
attiecas pret mazajām krīzes Šobrīd šis process darbojas atrauti,
situācijām, kad slimības vai kādu un mums nav pieejami dati nedz
citu apstākļu dēļ jāaizvieto kolēģi par sniegto konsultāciju kvalitāti,
un jāstrādā papildu maiņās. Mums nedz arī par to, cik cilvēku pirms
visiem ir summētais darba laiks, ātro izsaukšanas ir konsultējušies
tādēļ esam elastīgi. Arī pats esmu ar savu ģimenes ārstu vai zvanījuši
gatavs nepieciešamības gadījumā uz vienoto konsultatīvo tālruni.
doties uz izsaukumiem, izmantojot iespēju strādāt pagarināto,
Diskusija par to, cik pamaierasto darba laiku.
tota ir vēršanās pēc palīdzības
pie ātrās palīdzības, vienmēr
Vai pēc izsaukumu skaita būs aktuāla. Bija periods, kad
un specifikas vasaras periodā cilvēki pat nedaudz baidījās
ir novērojamas kādas izmai- zvanīt ātrajiem. Vai tam esam
ņas dienesta darbā?
tikuši pāri?
Lielā mērā tas ir mīts, ka vasarā
Katram izsaukumam ir iemesls.
būtiski pieaug traumatisms vai Nevaram teikt, ka cilvēki zvana
palielinās dažādu nelaimes gadī- ātrajai palīdzībai tikai tāpēc, lai
jumu skaits, jo statistika vismaz kāds pie viņiem atbrauktu parunāJelgavā to neapstiprina. Vasaras ties. Tomēr jāatzīst, ka gandrīz 50
periodā gan mainās darba speci- procentos gadījumu izsaukumos
fika — vairāk nākas strādāt ārā. konstatētās diagnozes neatbilst
Savukārt ziemā biežāk dodamies kritērijiem, kas nosaka nepieuz izsaukumiem iekštelpās. Varētu ciešamību izsaukt ātros. Reālajā
pat teikt, ka pilsētās, īpaši Jelga- dzīvē dažādu iemeslu dēļ veselības
vā, vasarā darba kļūst mazāk, jo aprūpes pakalpojumu pieejamība
cilvēki izmanto iespēju doties un ir ierobežota. Ģimenes ārsti ir
pavadīt laiku ārpus tām.
pārslogoti, jo kvalitatīvi aprūpēt

Marts 2017.

NMPD statistika par
Līgo svētkiem
pēdējos trīs gados*

dienās) 58
• 2016. gada 23.—24. jūnijs (izsaukumu skaits kopā divās svētku
dienās) 86

«Neatliekamās palīdzības dienesta misija ir glābt cilvēku dzīvības, tomēr reāli strādājam apstākļos, kad katrs otrais izsaukums,
ko apkalpojam, rada jautājumu,
cik pamatots tas bijis. Saistībā ar
sarežģīto situāciju veselības aprūpē esam tāda kā pēdējā instance,
pie kuras vērsties pēc palīdzības,»
uzsver R.Fūrmanis, norādot, ka
Jelgavā vien katru nedēļu nākas
doties uz aptuveni 200 izsaukumiem.

Janvāris 2017.

Ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs

895

1000 un vairāk pacientu ir ļoti
sarežģīti. Daudziem cilvēkiem
neatliekamās palīdzības dienests
ir vienīgā iespēja ātri gūt palīdzību, taču vēlos atgādināt, ka mūsu
pamatfunkcija ir glābt dzīvības,
tādēļ pirms zvanīšanas ātrajiem
vajadzētu apdomāt, vai šis ir īstais
gadījums.

40

Krimināl Transporta
trauma
trauma

pozitīvu reitingu, bija Gundars
Bērziņš. Šķiet, tieši viņa laikā,
pirms desmit gadiem, tika uzsākts
darbs pie e-veselības projekta ieviešanas. Pakāpeniski tika veidota
elektroniskās vides infrastruktūra,
nenosakot konkrētus termiņus,
kad jāuzsāk tās darbība. Šobrīd
daudz kas no paveiktā objektīvi
ir novecojis un jāpārstrādā. Ieceri
par pāreju uz e-medicīnu pilnībā
atbalstu. Tādējādi sistēma kļūs
daudz efektīvāka, cilvēkiem vairs
nebūs nepieciešamība ar darba
nespējas lapām doties uz dažādām
institūcijām.

piemēram, tādas salīdzinoši biežas
traumas kā plaukstas locītavas
kaula lūzuma gadījumā. Ne katrs
traumatologs ar to spēj tikt galā,
taču šīs locītavas funkcionalitāte
būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti. Jautājums ir saistīts ar to,
kas mums ir svarīgāk — saņemt
iespējami kvalitatīvāko aprūpi,
vai cik tuvu no mājām atrodas
Pēc kāda principa tiek pie- ārstniecības iestāde?
ņemts lēmums, uz kuru slimJūs esat Latvijas Dzīvības
nīcu pacients tiks vests?
Esat noslēguši sadarbības glābšanas asociācijas preziNacionālais veselības dienests līgumu par informācijas ap- dents. Ar ko nodarbojas šī
ir noslēdzis līgumu ar Latvijas maiņu ar Jelgavas pašvaldī- asociācija?
slimnīcām par noteiktu pakalpo- bas operatīvās informācijas
Asociāciju 2002. gadā dibināja
jumu sniegšanu. Katrai slimnīcai centru (POIC). Kā izpaužas mans tēvs Imants Ostrovskis,
ir savs veselības aprūpes pakalpo- šī sadarbība?
kurš tolaik vadīja Jūrmalas ātrās
jumu klāsts, ko tā spēj nodrošināt.
Mēs sniedzam pilsētai informā- palīdzības dienestu. Šīs asociācijas
Atkarībā no tā, kāda diagnoze ciju par dažādiem negadījumiem, sākotnējais mērķis bija apmācīt
tiek konstatēta, arī pieņemam uz kuriem esam saņēmuši izsau- glābējus uz ūdens. 2013. gadā palēmumu, uz kuru slimnīcu cilvē- kumus. Savukārt POIC šo infor- mainīju šīs organizācijas darbības
ku vedīsim. Pārsvarā pilsētas un māciju statistiskā formātā izvieto profilu, lielāku uzmanību veltot
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji tiek uz kartes, veidojot nosacītu melno dzīvības glābšanas jautājumiem.
transportēti uz Jelgavas vai Paula punktu karti. Tādējādi iespējams Šajā jomā savdabīgs monopols valStradiņa Klīniskās universitātes analizēt, kādēļ vienā vietā biežāk da tajās organizācijās, kas apmāca
slimnīcu. Atsevišķos politraumu notiek ceļu satiksmes negadījumi topošos autovadītājus, tomēr mēs
gadījumos vai situācijās, kad nepie- vai cilvēki gūst traumas. Pamato- uz šo procesu raugāmies plašāk
ciešama mikroķirurģiska iejaukša- joties uz šo informāciju, ir iespē- un strādājam ar dažādām audinās — arī uz
torijām – vecāku
Rīgas Austru- Kādās slimnīcās NMPD nogādā Jelgavas pacientus? organizācijām, izmu klīniskās Statistika par šī gada pirmajiem pieciem mēnešiem glītības iestādēm,
universitātes
darba kolektīviem,
Slimnīca
slimnīcu. Toikvienu, kurš
P.Stradiņa
«Ģintermuiža» 3%
mēr jāņem
vēlas papildināt
Dobeles un
Klīniskās
Citas ārstniecības
vērā fakts, ka
savas zināšanas
apkārtnes
universitātes RAKUS
iestādes kopā 2% slimnīca 0% šai jomā. Dzīvības
3%
neatliekamās
slimnīca 3%
medicīniskās
glābšanas kultūpalīdzības
ra un zināšanu
mediķiem ir
līmenis mūsu saierobežotas
biedrībā ir zems.
Jelgavas pilsētas slimnīca 89%
iespējas noViens no maniem
teikt diagnozi,
aicinājumiem ir
mēs neveicam
mainīt šo situāciasins analīzes,
ju un panākt, lai
izmeklējumus
vismaz reizi piecos gados cilvēki
ar kompjūtertomogrāfu vai rentgenu. Šai ziņā jams precīzāk noteikt, kur pilsētā atsvaidzinātu savas zināšanas un
medicīna ir uzskatāma kā māksla nepieciešams uzlabot apgaismoju- prasmes sniegt pirmo palīdzību.
atpazīt slimību un pareizi noteikt mu, mainīt satiksmes organizāciju
Kāds ir dienesta darbs Līgo
diagnozi. Detalizētāki izmeklējumi vai izvietot videonovērošanas
tiek veikti stacionārā, kur sākotnē- kameras. Jelgava šai ziņā pozitīvi svētkos? Vai cilvēki kļuvuši
jā diagnoze var neapstiprināties, izceļas uz citu Latvijas pilsētu apzinīgāki?
Jāpiesit trīsreiz pie koka, ka
tādēļ ir gadījumi, kad pacientu fona. Šeit viedās tehnoloģijas tiek
nepieciešams pārvest uz citu izmantotas ikdienā, lai uzlabotu nepiesaucu nelaimi, bet cilvēki
slimnīcu.
cilvēku dzīves kvalitāti un drošību. patiešām kļuvuši apzinīgāki, un
Kāds ir jūsu viedoklis par tā Arī Neatliekamās medicīniskās smagu traumu vai negadījumu
dēvēto «insulta vienību» lomu palīdzības dienestā visus procesus skaits, ar atsevišķiem izņēmureģionālajās slimnīcās?
cenšamies veikt elektroniski. Šai miem, svētku laikā ir būtiski
Tas ir dārgs prieks, jo speciālistu ziņā ar pilsētu ir viegli sastrādā- samazinājies. Taču jāatzīst, ka
Latvijā ir tik, cik ir. Ja mēs to va- ties, jo viens otru labi saprotam. katrus svētkus sagaidām ar klusuma sajūtu pirms iespējamās
ram atļauties, to var darīt, tomēr
uzskatu, ka slimnīcām ir jāspeciaViens no lielākajiem izaici- vētras, jo mūsu darbā kaut ko
lizējas konkrētās jomās. Visi nevar nājumiem veselības aprūpē ir prognozēt ir neiespējami. Lienodarboties ar visu. No Jelgavas e-veselības sistēmas ievieša- lākais apdraudējums ir saistīts
līdz Stradiņiem pacientu varam na. Kādēļ, jūsuprāt, tas nāk ar sēšanos pie stūres alkohola
reibumā. Satiksme svētku laikā
nogādāt 35 līdz 40 minūšu laikā. tik smagi?
To pašu var attiecināt arī uz citām
Medicīnas jomā visās ķibelēs ir intensīva, un negadījumu risks
situācijām, kad nepieciešama šau- ierasts vainot veselības ministrus. būtiski pieaug. Šī iemesla dēļ aicirākas jomas speciālistu palīdzība, Pēdējais ministrs, kas ieguva nu cilvēkus nebūt pārgalvīgiem.

Pilsētnieks vērtē

Kā šogad svinēsiet
Līgo svētkus?
Raimonds,
projektu vadītājs:
– Līgo svētkos galvenais
ir laba kompānija, alus,
gaļa un sauss laiks. Katru gadu
izdodas ievērot arī kādas svētku
tradīcijas. Piemēram, pagājušajā
gadā ģimenes locekļi pina vainagus un vēlāk tos sadedzināja
ugunskurā, simboliski atvadoties
no visa sliktā. Šogad vainagu
pīt neplānoju, bet labprāt to no
kāda aizņemšos. Tāpat tradīcija
ir doties peldēties, bet saistībā ar
šo aktivitāti Jāņu naktī jāievēro
papildu drošība.
Marika, skolniece:
– Mums ir
liela ģimene,
un vienmēr
pavadām
svētkus kopā.
Svarīgākais ir laikus sagatavoties.
Mēs jau laicīgi sarūpēsim svētku
cienastus, rudzupuķu vainagus,
kā arī piemeklēsim tematiskas Jāņu
dziesmas. Tā kā svētku dienās katru
gadu ir lietains laiks, parūpēsimies
arī par nojumi, lai varam ilgāk
uzturēties brīvā dabā.
Edīte, pensionāre:
– Došos svinēt Līgo un
Jāņus ārpus
pilsētas – uz
Svēti. Tur ģimenes lokā piedalīsimies lielās
svinībās. Manuprāt, svētki nav
iedomājami bez ugunskura un
cienastiem – dažādu veidu sieriem.
Jāatzīst, ka tie ir gana dārgi, taču
vismaz ķimeņu sieram galdā Līgo
svētkos noteikti ir jābūt.
Jeļena, bezdarbniece:
– Ja būs saulains laiks, dosimies svinēt
uz dārzu, ja
lietains – paliksim mājās. Jebkurā gadījumā
svētki būs, jo mans vīrs ir Jānis un
katru gadu svinam viņa vārda dienu. Jubilāra obligātie nosacījumi ik
gadu ir nemainīgi – svētkos galdā
jābūt sieram un gaļai. Pagājušajā
gadā mums izvērtās pat dubultas
svinības, jo arī draudzenes vīrs ir
Jānis.
Einārs, jaunietis:
– Šogad
braukšu svinēt Līgo un
Jāņus uz
Ventspili pie
draudzenes. Kopā plānojam doties
uz pilsētas balli, kur vērosim lielo
ugunskuru, klausīsimies latviešu
mūziku, šūposimies un piedalīsimies dažādās spēlēs un izklaidēs.
Svarīgākais ir pavadīt svētkus labā
omā un jautrā kompānijā, tāda ir
mūsu šī gada iecere.
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ZIŅAS

Ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs» (reģ. Nr. 90000418861)

direktora(-es) amata vietu (1 vakance):

Galvenie pienākumi:
• nodrošināt iestādes vadību un atbildēt par iestādes darbību kopumā;
• pārstāvēt bērnu likumiskās tiesības un intereses, pildīt bērnu aizbildņa pienākumus;
• nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas kvalitatīvu pakalpojumu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
• nodrošināt iestādes audzēkņiem labvēlīgu vidi intelektuālai, emocionālai, fiziskai un garīgai
attīstībai, nodrošināt audzēkņu personības vispusīgu attīstību, nodrošināt iestādes audzēkņu
sagatavošanu dzīvei sabiedrībā;
• informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzība,
kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta fiziska vai emocionāla vardarbība iestādē vai ārpus tās,
nepieļaut šādas vardarbības iespējamību iestādē;
• savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestādes intereses valsts, pašvaldības institūcijās
un nevalstiskajās organizācijās;
• nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un
citu normu ievērošanu iestādes darbībā;
• nodrošināt statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu
valsts un pašvaldību institūcijām;
• nodrošināt bērnu sociālās garantijas;
• nodrošināt personāla, lietvedības un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un
glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
• atbildēt par iestādes finanšu līdzekļu ekonomisku, lietderīgu un racionālu izmantošanu
atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem;
• nodrošināt iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu izstrādi un to izpildi.
Prasības pretendentam:
• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurisprudencē vai citās zinātnēs;
• speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada
1. aprīļa noteikumu Nr.173 «Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu
tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu» prasībām;
• vēlama pieredze institūcijas vadītāja, vietnieka, koordinējošā vai konsultatīvā darbā ar
sociālo darbu saistītā jomā;
• iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
• prasme orientēties valsts un pašvaldības sociālās drošības sistēmā, kā arī prasme īstenot
sociālo, audzināšanas darbību;
• labas darba organizācijas un vadības prasmes;
• prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
• prasme ievērot konfidencialitāti;
• laba reputācija;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• analītiskās spējas un labas datora lietotāja līmeņa prasmes;
• sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes.
Pieteikuma dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā;
4. Vīzija par iestādes attīstības virzieniem turpmāko 5 gadu periodā brīvā formā, nepārsniedzot
vienu A4 lapu,
iesniedzami Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā
11, Jelgavā, 131. kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs» direktora(-es) amata konkursam» līdz 2017. gada
5. jūlijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām 63005515, e-pasts aira.krastina@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts I amata saimes IV A līmenī (13. mēnešalgu grupa).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Zvejnieku ielā izbūvē
pieturu un gājēju ietvi

No 1.lpp.

izlases kandidāti – aizsargs Gints
Freimanis un pussargs Artis Lazdiņš. Tikmēr par pussarga Alana
Siņeļņikova iespējamo spēlēšanu
skaidrības vēl nav. Jāpiebilst, ka
pēdējā FK «Jelgava» spēlē pret
FK «Metta/LU» savainojumu
guva pussargs Maksims Rafaļskis, kurš uz Ungāriju nedosies.
Ja jelgavnieki divu spēļu
summā spēs uzveikt Ungārijas komandu, tad Eiropas līgas
kvalifikācijas turnīra 2. kārtā
mūsu komandas pretinieki būs
vai nu Dānijas bronzas ieguvēji «Midtjylland», vai arī Īrijas
3. spēcīgākais klubs «Derry City».

Gar Raiņa parku – barjeras

Īsi
 Līgo svētku brīvdienās Jelgavas
bibliotēkas būs slēgtas, bet pirmssvētku dienā tās strādās pēc mainīta
darba laika, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Ceturtdien, 22. jūnijā,
pilsētas, Pārlielupes, Miezītes bibliotēka
un bērnu bibliotēka «Zinītis» strādās no
pulksten 10 līdz 16. Savukārt no 23. līdz
25. jūnijam visas pilsētas bibliotēkas
būs slēgtas.
 Līgo un Jāņu dienā, 23. un 24.
jūnijā, slēgts būs gan Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, gan arī
pilsētas muzeji. Savukārt svētdien,
25. jūnijā, visas minētās iestādes strādās pēc ierastā darba laika – Trīsvienības baznīcas tornis apmeklētājiem būs
atvērts no pulksten 10 līdz 18, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs no pulksten 11 līdz 18, bet
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
– no pulksten 10 līdz 17. Pirmssvētku
dienā, 22. jūnijā, muzeji tiks slēgti
stundu agrāk.
 Jelgavas tirgus informē, ka tas
būs slēgts tikai Jāņu dienā – 24.
jūnijā. Savukārt 23. un 25. jūnijā tirgus
strādās.

Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

Zvejnieku ielā ir uzsākti autobusu pieturas un gājēju ietves izbūves darbi. «Zvejnieku ielas posmā
no Meiju ceļa līdz ēkai Nr. 5 tiks izveidota ietve,
savukārt šajā posmā esošo autobusu pieturu
izbūvēs no jauna – tiks ierīkota papildjosla jeb kabata, lai autobuss, netraucējot transportlīdzekļu
satiksmi, varētu ērti apstāties. Tāpat plānots ierīkot pieturas nojumi un nobruģēt gājēju celiņu,»
stāsta pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders. Darbu norises laikā jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem.
Līdz šim pieturā bija izvietota tikai pieturu apzīmējoša
ceļa zīme – nebija ne nojumes,
ne soliņa, ne arī atkritumu
urnas. Jāpiebilst, ka darbu īs-

tenošanas laikā esošā sabiedriskā transporta pietura ir
pārcelta nedaudz uz priekšu.
Pieturas atjaunošanas un
ietves posma izbūves darbus

rizēt metālapstrādes
nozari un profesijas,
inženierzinātnes un
bērnu tehnisko jaunradi, ir aicināti pieteikties ikgadējiem
Metāla svētkiem, kas
šogad 9. septembrī
no pulksten 10 līdz
16 notiks Pasta salā.

Dalībai aicināti uzņēmēji,
amatnieki, augstskolas, koledžas, vidējās profesionālās
izglītības iestādes, interešu
izglītības iestādes un jaunrades centri, informē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā.
Metālapstrādes uzņēmumiem un amatniekiem tiek
piedāvāta iespēja reklamēt
savu uzņēmumu un tā piedāvājumu – visu, kas tapis no

65 metrus garā Mātera ielas posmā gar Raiņa parku izvietotas
metāla barjeras, lai novērstu neatļautu ielas šķērsošanu. Lēmums
par barjeru ierīkošanu skatīts Satiksmes kustības drošības komisijas
sēdē pagājušā gada decembrī. Izvērtējot argumentus, nolemts
uzlikt barjeras, tādējādi novēršot neatļautu ielas šķērsošanu. Nepieciešamība norobežot šo posmu ir būtiska arī tādēļ, ka Mātera ielā
atrodas divas skolas, un jaunieši nereti izvēlas īsākos un taisnākos
ceļus. Barjeras izvieto pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» par
Foto: Austris Auziņš  Jana Bahmane
šī gada budžeta līdzekļiem.

spēkratiem, darbagaldiem,
instrumentiem, izejvielām un
materiāliem). Tādējādi svētku
apmeklētāji varēs iepazīties
ar daudzveidīgajām metāla
izmantošanas iespējām mūsu
dzīvē un nozarei nepieciešamajām profesionālajām prasmēm.
Savukārt izglītības iestādes un
jaunrades centri varēs popularizēt savu izglītības piedāvājumu un jauniešu karjeras iespējas inženierzinātņu profesijās,
kā arī radīt konstruēšanas un
eksperimentu prieku. Plānots,
ka notiks arī ikgadējais metinātāju konkurss, kuram metinātāji var pieteikties jau šobrīd.
Konkursa dalībniekiem būs
iespēja apliecināt sev piemītošās metināšanas kompetences,
izcīnīt uzvaru un iegūt vērtīgas
balvas.
Pasākumu organizē Zemga-

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs aicina
iesākt jūliju ar pastaigu «Jelgavas salas
un savvaļas zirgi»,
kas sestdien, 1. jūlijā, sāksies pulksten
12. Tās laikā varēs
iepazīt Pasta, Pils un
Gubernatora salas,
kā arī vairāk uzzināt
par palienes pļavās
mītošajiem savvaļas
zirgiem.

tas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Darbus plānots pabeigt
līdz 22. jūnijam. «Ūdens attīrīšanas
darbi no ūdenszālēm norisinās katru
gadu, un arī šovasar paredzētas trīs
pļaušanas reizes,» stāsta pašvaldības
iestādes hidrotehnisko būvju speciāliste
Ilva Meiere, piebilstot, ka plānots nopļaut 10 līdz 15 metru joslu gar pludmales krasta līniju. «Laivas konstrukcija
ļauj pļaut gan seklumā, gan 1,80 metru
dziļumā,» stāsta SIA «Piekrastei.lv»
labiekārtošanas speciālists Juris Lauva.
Viņš norāda, ka pēc pļaušanas un
attīrīšanas darbiem ūdens peldvietā
kļūs caurspīdīgāks, samazināsies dūņu
slānis, kā arī uzlabosies tā ekoloģiskais
stāvoklis. «Novērojam, ka katru gadu
ūdeņi aizaug arvien vairāk, tostarp arī
Zemgalē,» uzsver J.Lauva. Viņš skaidro,
ka reģionā cilvēki aktīvi nodarbojas
ar lauksaimniecību un, līdz ar lauku
bagātināšanu, vielas nonāk ūdenī,
sekmējot aizaugšanas procesu. Papildu vērā ņemami faktori ir arī ilgstoši
labvēlīgi laikapstākļi un stāvoši ūdeņi.
Pļaušanas darbus veic SIA «Piekrastei.
lv», kas izvēlēta cenu aptaujas rezultātā.
Līgumcena par vairākām pļaušanas
reizēm – 3623,95 eiro.

sadarbībā ar Mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības
asociāciju. Dalība svētkos (gan
apmeklētājiem, gan dalībniekiem) ir bez maksas.
Reģistrēt dalību metinātāju
konkursā iespējams pie Māra
Ernstsona (tālrunis 26171465;
e-pasts maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv). Uzņēmēji un
amatnieki aicināti pieteikties
pie Līgas Miķelsones (tālrunis
28342419, 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv), izglītības iestādes pie Intas
Leilandes (tālrunis 26195773,
63012153; e-pasts inta.leilande@zrkac.jelgava.lv), biedrības
pie Astras Vanagas (tālrunis
29222737, 63012159; e-pasts
astra.vanaga@zrkac.jelgava.
lv), kas konsultēs arī citos,  Labklājības ministrija sākusi
tostarp organizatoriskos, jau- iesniegumu pieņemšanu dalībai
tājumos.
Eiropas Sociālā fonda projektā «At-

Pastaigā varēs tuvāk iepazīt Jelgavas salas
Izzinošās pastaigas dalībnieki vēsturnieka Andra Tomašūna vadībā varēs noskaidrot daudz interesanta par
Pasta, Pils un Gubernatora
salu vēsturi, novērtēt šī brīža
infrastruktūru, kā arī iepazīties ar iecerēm salu attīstībai
nākotnē. Ja Pasta un Pils sala
jelgavniekiem ir labāk pazīstama, tad, kā atklāj A.Tomašūns,
arī Gubernatora sala ir labi
zināma, vien ikdienā mēs to
saucam par pils saliņu.
Savukārt Jelgavas Pils salā
kopā ar zirgu uzraugu Eināru

 No 22. līdz 26. jūnijam policisti
pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmi
un sabiedrisko kārtību. Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes vecākā
speciāliste Ieva Sietniece skaidro, ka
uzmanība tiks pievērsta tam, vai autovadītāji nebrauc alkohola vai narkotisko
vielu ietekmē, vai tiek izmantotas
drošības jostas, bērnu sēdeklīši, vai
šoferi ievēro atļauto braukšanas ātrumu. Tāpat policija pievērsīs uzmanību
mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – velosipēdistiem un gājējiem.
Ja iecerēts svētkus svinēt ārpus mājām,
policija aicina ievērot drošības pasākumus. «Lai pasargātu savu īpašumu, dodoties prom, pārbaudiet, vai ir aizvērti
logi un aizslēgtas durvis. Ja plānojat
ārpus dzīvesvietas atrasties ilgāku laiku, palūdziet kaimiņiem pieskatīt jūsu
īpašumu,» aicina I.Sietniece.

plānots pabeigt līdz 17. jūlijam. Darbu laikā Zvejnieku
ielas posmā no nama Nr.3
līdz Meiju ceļam ir slēgta labā
braukšanas josla. Transporta kustība tiek nodrošināta
pa vienu joslu katrā virzienā, savukārt nogriešanās pa
kreisi uz Meiju ceļu centra
virzienā ir aizliegta. Tāpat
visiem transportlīdzekļiem
aizliegts apstāties un stāvēt
Zvejnieku ielas posmā no
Zvejnieku ielas ēkas Nr.5 līdz
Meiju ceļam. Gājēju kustība
iespējama pa ielas pretējā
pusē esošo ietvi.
Darbus veic SIA «Kulk»,  Lielupes labā krasta un Pasta
līgumcena veido 30,2 tūksto- salas pludmales zonās tiek pļautas
ūdenszāles, informē Jelgavas pilsēšus eiro.

Gaida pieteikumus dalībai Metāla svētkos
Futbolistiem pirmā spēle
 Ģirts Pommers
metāla (sākot no rotaslietām les reģiona Kompetenču attīstīapjomīgām konstrukcijām, bas centrs un Jelgavas pilsētas
Eiropas līgā – jau nākamnedēļ Visi, kas vēlas popula- līdz
tehnikai, veciem un jauniem pašvaldības iestāde «Kultūra»
Kā informē FK «Jelgava» direktors Jānis Vuguls, uz Budapeštu mūsu futbolisti dosies
27. jūnija vakarā vai 28. jūnija
rītā. Spēle notiks modernajā
«Groupama Arena» stadionā,
kur savas mājas spēles aizvada
ne tikai «Ferencvaros», bet arī
Ungārijas nacionālā izlase. Saskaņā ar mājinieku prognozēm
spēli pret jelgavniekiem varētu
apmeklēt apmēram 15 tūkstoši
vietējo līdzjutēju.
Jau zināms, ka FK «Jelgava»
sastāvā pēc traumu sadziedēšanas atgriezīsies abi Latvijas
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Nordmani pastaiga vedīs pa
Lielupes palienes pļavām, kuras
norisē dalībnieki varēs tuvāk
aplūkot savvaļas zirgus, kas šeit
mīt kopš 2007. gada, stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Liene Strazdiņa.
Pastaiga «Jelgavas salas un
savvaļas zirgi» pulksten 12
sāksies no Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa. Pieteikt savu
dalību iespējams pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa ir
1,50 eiro, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas.

balsts sociālajai uzņēmējdarbībai».
Pieteikties aicināti komersanti (SIA,
AS), biedrības un nodibinājumi, kas
darbojas sociālās uzņēmējdarbības
jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros vai īstenot jaunus,
uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus
projektus, informē Jelgavas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē. Viens
no priekšnoteikumiem ir reģistrēšanās
Labklājības ministrijas pasākuma dalībnieku reģistrā, lai turpmāk varētu pretendēt uz «Altum» grantu. Pieteikties
grantiem varēs, sākot no jūlija, savukārt
šobrīd «Altum» mājaslapā www.altum.
lv pieejama informācija par atbalsta
saņemšanas kritērijiem. Sīkāku informāciju par nosacījumiem dalībai projektā
var gūt telefonisku konsultāciju veidā
otrdienās un ceturtdienās no pulksten
9 līdz 12 pa tālruni 64331822.
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Sirdslieta, kas priecē gan sevi, gan citus
Vakar Lielajā saulgriežu ielīgošanā pilsētas pašvaldība sveica konkursa
«Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātus, godinot tos saimniekus,
kas ar savu ieguldījumu pilsētvidi ir padarījuši skaistāku un sakoptāku.
«Ir prieks, ka katru gadu izdodas atrast arvien jaunus, interesantus objektus, taču jāatzīst, ka šogad izvērtēšana bija īpaši grūta – vēl pat maija
vidū sniga sniegs, un gaisa temperatūra nebija augsta, tādēļ šogad
konkursam tika pieteikts mazāks skaits privātmāju, tāpat daudzviet
vēl nebija uzziedējuši ziedi. Taču, neskatoties uz to, gan iedzīvotājiem,
gan arī vērtēšanas komisijai izdevās atrast labiekārtotus objektus –
dažkārt, braucot uz vienu pieteikto objektu, blakus konstatējām arī
citus,» saka konkursa vērtēšanas komisijas vadītājs, Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods. Nosakot uzvarētāju, žūrija vērtēja
objekta pārskatāmību no ielas un galvenajiem cilvēku kustības virzieniem, objekta labiekārtojumu, žoga caurskatāmību un iekļaušanos
pilsētvidē kopumā.
«Mums patīk krāsu dažādība – puķes
aug gan dobēs, gan uz palodzēm. Šogad
ziedi rotā arī balkonu, kas labi redzams
no ielas,» stāsta Palu ielas 18 mājas
saimnieks Ģirts Kadilis, kurš savas mājas
teritoriju labiekārto kopā ar sievu Daci.
Viņu pagalmā atrodas arī akmensdārzs
ar dzirnavām, koka šūpoles un citi akcenti. «Galvenā dizainere ir sieva, un es
viņai palīdzu īstenot dažādas idejas – tā
pamatīgāk āra darbiem pieķeramies reizi
nedēļā. Mums ir izveidojušās tradīcijas,
ko vēlamies realizēt pagalmā, taču, protams, katru gadu šo to arī pamainām,»
papildina Ģ.Kadilis. Palu ielas 18 saimnieks norāda, ka viņu mērķis nav kāda
novērtējums – ģimene vidi labiekārto
sev par prieku. «Protams, ir patīkami, ja
kāds, ejot garām, piestāj un priecājas,»
vērtē Ģ.Kadilis. Viņš norāda, ka katru gadu cenšas labiekārtot ne vien savas mājas
pagalmu, bet arī nelielo zemes pleķīti otrpus žogam, tur iestādot kādu ziediņu.
«Mēs nešķirojam – tā ir mūsu vai pašvaldības zeme. Sakārtojam vidi, lai pašiem
ir gandarījums».

Garozas ielas 24–13 dzīvokļa balkons ar košiem
ziediem pārsteidz jau piecus gadus. «Kad dzīvoju
Svētē, uz balkona audzēju
arī gurķus un zemenes.
Mazbērni dažkārt jautā:
«Omīt, kāpēc arī šeit tu
neaudzē zemenes?» Tad
atbildu, ka te jau nav tik
daudz vietas,» stāsta balkona saimniece Ingrīda
Raģe. Viņa norāda, ka ik
gadu ziedošā balkona
toni nosaka centrālais zieds – šogad tā ir rozā pelargonija. «Znots teica, ka pietrūkstot vēl kāds akcents, tādēļ uzdāvināja arī dzeltenu ziedu,» papildina I.Raģe.
Viņa ir pirmsskolas skolotāja, un maija nogalē, kad ir mācību gada noslēgums
un arī viņas dzimšanas diena, I.Raģes māja esot piepildīta ar puķēm. «Man patīk
skaistums – no rīta pamostos, iznāku uz balkona, un garastāvoklis man vienmēr
ir labs. Daudzi, ejot garām, man saka: «Labrīt, puķu meitene!» Arī manā bērnudārza grupiņā ir daudz ziedu, mācu bērniem tos laistīt. Es katru dienu sarunājos
ar puķēm, aplaistu tās un noteikti ūdenim pievienoju korķīti minerālmēslojuma,»
teic saimniece. Viņa atklāj, ka rudenī balkona ziedu sega liecas līdz pat zālienam,
savukārt ziemā viņas palodzes rotā orhidejas.
«Sagaidot Pilsētas svētkus, mēs ar
patiesi lielu prieku apzaļumojam
savu teritoriju – tā jau ir izveidojusies par sava veida tradīciju. Vēlamies, lai sakārtotā vide priecē gan
mūs pašus, gan arī pilsētniekus,»
stāsta Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore
Sarmīte Vīksna. Viņa norāda —
kopš iestādes priekšā zied sarkana
metāla tulpe, to pavasaros ieskauj
arī dzīvās tulpes. Šo vietu savas
kāzu dienas iemūžināšanai bieži
izmanto jaunlaulātie, jo pāri ielai
atrodas Dzimtsarakstu nodaļa. «Savas puķu dobes pielāgojam pilsētas krāsām
– to mēs veicam sadarbībā ar uzņēmumu «Dārzs». Teritorijas labiekārtošana ir
kopdarbs, un visas vasaras garumā to uzturēt mums palīdz čaklais sētnieks Andris
Kuprišs,» tā S.Vīksna, papildinādama, ka apstādījumi pie iestādes jelgavniekus
priecē līdz pat vēlam rudenim.

Kalnciema ielas 101 mājas vecākā Anita Lavrentjeva un viņas vīrs Andrejs strādājuši teju
desmit gadus, lai viņu daudzdzīvokļu nama
pagalms iegūtu privātmājas teritorijas cienīgu
veidolu – pagalmu rotā košas puķu dobes,
daudzveidīgi krūmi un kociņi, šeit pat ir ierīkota piknika vieta un plašs zāliens. «Lai lab
iekārtotu šo teritoriju, esam saveduši daudz
melnzemes, jo apakšējo slāni veido būvgruži.
Iestādījām aptuveni 30 kociņus, neskaitot krūmus un ziedus. Mums te atrodas jasmīns, pīlādzis, īve, etiķkoks, vilkābele, parūkkoks, kas
ziedēšanas laikā izskatās pēc rozā parūkas, un
daudzi citi kociņi. Agrāk aicinājām iesaistīties
arī kaimiņus, taču būtībā visu šo darbu veicam sevis dēļ – ir liels gandarījums, iznākot no
mājām vai sēžot pie loga, sev visapkārt redzēt
sakārtotu vidi. Zem lielās istabas loga iestādījām jasmīnu, lai sajustu tā smaržu arī mājās,»
stāsta saimniece. A.Lavrentjeva uzsver, ka vīrs
ir viņas lielākais atbalsts. «Viena es šo visu
darbu īstenot noteikti nevarētu – manam
vīram ir vēl vairāk enerģijas nekā man. Mēs
visu darām pēc izjūtām, stādot tos augus, kas
konkrētajā brīdī uzrunā, taču nevaru noliegt,
ka mana iecienītākā krāsa ir rozā,» papildina
mājas vecākā. Anita un Andrejs Lavrentjevi
puķu laistīšanai ir ierīkojuši ūdenskrātuvi. «Tā
paredzēta, lai karstā laikā ziedi nav jālaista
ar aukstu ūdeni. Šim ūdenim ir atsevišķs
skaitītājs, tādēļ pārējiem mājas iedzīvotājiem
par to nav jāmaksā,» stāsta saimniece. Viņa
kopā ar citām mājas sievietēm pagalmā
mēdz rīkot arī kopīgus piknikus. «Mans vīrs
mums grilē gaļu uz pašizgatavota grila – viņš
prot visu,» ar smaidu atklāj Anita. «Savukārt
ziemā mēs abi sēžam pie loga un domājam
– kaut ātrāk atnāktu pavasaris un mēs varētu
sākt kaut ko darīt».

Pastaigājoties pa 2. līniju, uzmanību piesaista 15. mājas priekšā ziedošie grāvji, ko violetā
toņu gammā iekrāso īrisi un lupīnas. «Labāk lai zied puķes, nevis aug tikai zālīte – mūsu grāvis
ir citādāks,» atzīst mājas saimniece Jeļena Grabovaja. Viņa šeit dzīvo jau deviņus gadus un
puķu dobes mājokļa teritorijā iekopj katru pavasari un vasaru. «Man ir daudzgadīgi ziedi,
piemēram, peonijas un īrisi, taču katru gadu iestādu arī ko jaunu. Pavasarī mājas pagalmā
ziedēja balti, dzelteni un zili ziedi, bet šobrīd – rozā un violeti,» stāsta J.Grabovaja, papildinādama, ka dārzā strādā katru dienu – tā ir viņas sirdslieta. Viņas mājas pagalmā zeļ arī
mežrozītes un ceriņi, savukārt šo krāsu gammu papildina mazas rozā puķītes, kas klāj teju
visu zālienu, taču saimniece to nosaukumu gan neatminas. «Nopirku nelielu stādiņu, bet
patlaban šīs puķītes ir izsējušās pa visu zālienu. Tās veido mīkstu pamatni, uz kuras labprāt gulšņā kaķis, tāpat viņam arī
patīk spēlēties ar rozā ziediem, kas atgādina mazas rozā bumbiņas,» papildina 2. līnijas 15. mājas saimniece. J.Grabovajas
pagalmu rotā arī balta strūklaka un citi dārza dekori – stirniņa, pīlītes, gulbīši, vāverīte un citi, tādējādi atdzīvinot dārza vidi.

Konkursā «Sakoptākais
pilsētvides objekts»
apbalvotie
«Zaļākais loga, lodžijas vai balkona
noformējums»
Uzvarētāji: Kronvalda iela 3–6; Garozas iela 24–13; Svētes iela 5–3; Meiju ceļš 28–27; Mātera iela 31–85.
Laureāts: Uzvaras iela 2–22.
«Sakoptākā privātmājas teritorija»
Uzvarētāji: 2. līnija 15; Palu iela 18; Garozas iela 10; Ganību iela 31A; Ābeļu iela
6; Zileņu iela 60; Zileņu iela 69.
Laureāti: Tērvetes iela 45; Zemītes iela
4; Žagaru ceļš 12; Sarmas iela 1; Spāru
iela 41; Vecpilsētas iela 5; Vecpilsētas iela
8; Malkas ceļš 2D; Kooperatīva iela 1F.

«Ar mīlestību attiekties pret ziediem jau no pašas bērnības mani iemācīja vecāmāte. Viņa šajā saulē nav jau divus gadus, bet pie mūsu mājām aug pujenes, ko
atvedām no vecmāmiņas lauku mājām, kas atradās Pūteļos,» stāsta Sarmas ielas
1 saimniece Žanna Savko. Šī māja vieno trīs paaudzes – Ž.Savko tajā dzīvo kopā ar
vīru Sergeju, saviem vecākiem, dēlu un viņa ģimeni. «Dārza darbus galvenokārt
veicam mēs, ģimenes sievietes. Arī mana māsa, kas dzīvo dzīvoklī, atnāk iestādīt
kādu ziedu, palīdz dārza darbos,» papildina Savko. Tāpat pie mājas aug no Kazahstānas atvestas vīnogas, bet no ēkas iepriekšējā saimnieka šeit saglabājusies
plūme, kuras ziedēšana pavasaros piesaista garāmgājēju uzmanību. «Es dārzā
strādāju katru vakaru. Teritorija jau ir pavisam neliela – ja būtu plašāka platība,
es noteikti iestādītu vēl vairāk ziedu,» tā Ž.Savko.
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Austris Auziņš

«Sakoptākais daudzdzīvokļu
māju pagalms»
Uzvarētāji: Kalnciema ceļš 99; Kalnciema
ceļš 101; Zvejnieku iela 15.
Laureāti: Māras iela 8; Māras iela 10; Asteru iela 6; Asteru iela 10; Asteru iela 12.
«Sakoptākais daudzdzīvokļu māju
pagalms»
Labākais sētnieks: Vija Marudina; Valentīna Spirova; Svetlana Ūlmane.
«Sakoptākā valsts vai pašvaldības
iestāde, uzņēmums»
Uzvarētāji: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs; SIA «Kulk».
Laureāts: Jelgavas Mākslas skola.
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Futbolisti uzvar
FK «Metta/LU»

17. jūnijā Zemgales
Olimpiskajā centrā «SynotTip» Latvijas Virslīgas 12. kārtas spēlē FK
«Jelgava» ar rezultātu
2:0 (1:0) pārspēja FK
«Metta/LU». Vārtus jelgavnieku labā guva Gļebs Kļuškins un
Kevins Kaubers. Pēc izcīnītās uzvaras «Jelgavas» komanda Virslīgas turnīra tabulā,
pateicoties 22 gūtajiem punktiem, ar FK
«Liepāja/Mogo» dala 2./3. vietu. Līderi
joprojām ir Jūrmalas «Spartaks» futbolisti, kuri ir izcīnījuši 25 punktus. Nākamā
spēle FK «Jelgava» gaidāma šodien, 22.
jūnijā, izbraukumā pret «Riga FC», mača
sākums pulksten 19.30.

«Ghetto Basket»
turnīrā Jelgavā
startē 54 komandas

17. jūnijā pēc vairāku gadu pauzes
Jelgavā notika populārākās ielu basketbola kustības «Ghetto Basket»
strītbola turnīrs, kurā vairākās vecuma
grupās piedalījās 54 komandas. Jelgavas komandu vidū vislabāk veicās
Andra Justoviča, Edgara Krūmiņa,
Maksima Husko un Jāņa Atelbauera
pārstāvētajai BK «Jelgava», kas ar
rezultātu 10:12 piedzīvoja zaudējumu
sacensību ceturtdaļfinālā. U-12 grupā
uzvarēja komanda «Salaspils boys»,
U-14 grupā «Beķerīši», U-16 grupā
komanda «3 – 1», 17+ grupā «Citādie», bet sieviešu grupā — komanda
«Vienkārši».
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SPORTS
Grīnfelds – Baltijas čempions Cīkstoņiem
18. jūnijā Igaupanākumi Čehijā
nijas pilsētā Tapā
notika Baltijas
čempionāts triālā,
kurā piedalījās 77
sportisti. Sacensībās startēja arī
vairāki «Agarska triāla kluba» braucēji,
gūstot lieliskus panākumus. Lai arī sacensību sākums Latvijas čempionam Andrim
Grīnfeldam neizdevās, jo pirmajā aplī tika
pieļauta rupja kļūda, iebraucot svešas
grupas vārtos un vienā no kontrolposmiem saņemot 5 soda punktus, tomēr
viņš izcīnīja Baltijas čempiona titulu.
Uzvaru C grupā guva jelgavnieks Daniels
Grinkevičs, bet hobiju grupā 4. vietā ierindojās jelgavniece Ketija Agarska.

No 16. līdz 18. jūnijam Čehijas pilsētā Ostravā norisinājās starptautisks
turnīrs brīvajā cīņā «16. Juriho Klepca
memorial», kurā piedalījās apmēram
100 dalībnieku no Čehijas, Slovākijas,
Polijas un Latvijas. Jelgavu sacensībās
pārstāvēja cīņas kluba «Milons» sportisti, kuriem izdevās izcīnīt trīs godalgas.
Svara kategorijā līdz 39 kilogramiem
par uzvarētāju kļuva Andris Apsītis,
tādus pašus panākumus svara kategorijā līdz 52 kilogramiem guva Volodars
Smirnovs, savukārt svara kategorijā
līdz 43 kilogramiem bronza – Artūram
Janovskim. Demjans Smirnovs šoreiz
izcīnīja 5. vietu (svara kategorijā līdz
35 kilogramiem).

Lūša kausā uzvar Brūns
un Palameika
 Ģirts Pommers

18. jūnijā visas dienas garumā Zemgales Olimpiskajā
centrā jau piekto reizi norisinājās olimpiskā čempiona
Jāņa Lūša kausa izcīņa
šķēpmešanā. Sieviešu konkurencē ar 63,92 metrus
tālu raidījumu uzvarēja
Madara Palameika, bet
vīriešu grupā savā pēdējā
mēģinājumā lielisku rezultātu sasniedza Ansis
Brūns – 82 metri. Savukārt
jelgavnieki Gatis Čakšs un
Žanis Andersons ierindojās
6. un 13. vietā.
Dienas sākumā Zemgales Olimpiskā centra stadionā sacentās jaunāko
grupu šķēpmetēji. Viņu vidū bija
arī vairāki Jelgavas jaunie talanti –
U-16 vecuma grupā 5. vietu ar 42,57
metrus tālu metienu izcīnīja treneres
Aļonas Fomenko audzēknis Artūrs
Isajevs. Savukārt meiteņu konkurencē šajā vecuma grupā 5. vietu ieguva
Lailas Nagles audzēkne Annika Upīte
(34,94 metri). Šķēpa mešanā juniorēm 6., 7. un 8. vietā ierindojās Anda
Anškina audzēknes Selīna Kalnišķe,

Elīza Paeglīte un Amanda Šina.
Sieviešu konkurencē par uzvarētāju kļuva šī brīža Latvijas rekordiste
M.Palameika, kura pēc sacensībām
atzina, ka ar Jelgavā gūtajiem sasniegumiem ir apmierināta. «Uzrādīju
savu sezonas labāko rezultātu, taču
metienā vēl ir jāpiekoriģē dažādas
tehniskās nianses. Man patīk startēt
Jelgavā, jo te ir plašs stadions, šeit es
jūtos mājīgi. Pats galvenais, ka sportistiem izdodas gūt labus rezultātus,»
secina sportiste, kuras sasniegums
– 63,92 metri – šobrīd ir 10. labākais
pasaulē šajā sezonā.
Vīriešu konkurencē nedaudz negaidīti ar pēdējo metienu spēja uzvarēt
ventspilnieks A.Brūns. Viņa raidītais
šķēps lidoja 82 metru tālumā, kas ļāva
apsteigt pagājušā gada sacensību uzvarētāju, talsinieku Rolandu Štrobinderu.
«Patīkami beidzot uzvarēt Rolandu, jo
sen man tas nebija izdevies. Vēl lielāks
prieks par personīgo rekordu – šodien
jau jutu, ka būs gaidāms kāds labs
metiens. Ja pirmajos mēģinājumos
kaut kas neizdevās, tad pirms pēdējā
nedaudz pamainīju ieskrējienu, kas nodrošināja veiksmīgu rezultātu,» savus
panākumus komentē A.Brūns.
Abu vīriešu grupā startējušo jelgavnieku vidū vislabākos sasnie-
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Sporta pasākumi
23. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Līgo» (Lielupē, Pils salā).
24. jūnijā pulksten 10 – maratona
peldējums «Līgo» (Lielupē, Pils salā).
24. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas
koptreniņš «Sporto un esi vesels»
(Pasta salā).
27. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas
koptreniņš «Sporto un esi vesels»
(Pasta salā).
27. jūnijā pulksten 11 – Latvijas
jaunatnes čempionāts futbolā U-13
vecuma grupā, «Jelgavas BJSS» – JFC
«Dobele» (ZOC).

Transporta kompānija SIA «Kard»
(reģ.Nr.43603020771)

piedāvā darbu autovadītājiem(-ām)

(ar kravas auto pašizgāzējiem «MAN» 6x4, 6x6, 8x4
vai kravas auto pašizgāzēja puspiekabēm) smilts,
šķembu, grants, asfalta pārvadāšanai.
Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• remontspējīgs cilvēks;
• saudzīga attieksme pret uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
• vēlama darba pieredze.
Darbs visā Latvijā.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu janis@kard.lv vai zvanīt
pa tālruni 29443318, lai norunātu tikšanos un vienotos
par darba uzsākšanu.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.

Par olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņas šķēpmešanā uzvarētāju
sieviešu konkurencē savā 30 gadu jubilejā kļuva šī brīža Latvijas spēcīgākā
šķēpmetēja Madara Palameika. Viņas raidītais šķēps lidoja 63,92 metru
tālumā, kas ir sportistes šīs sezonas labākais raidījums un 10. augstākais
rezultāts pasaulē.
Foto: Austris Auziņš
gumus guva G.Čakšs, kurš izcīnīja virsotne. «Pie treneres Lailas Nagles
6. labāko rezultātu – 74,17 metri. trenējos tikai otro gadu, tādēļ mani
Viņš gan pēc sacensībām bija opti- sagaida vēl daudz darba. Šodien
mistiski noskaņots, jo šis viņam bija neizdevās vairākas tehniskās niantikai otrais starts pēc potītes traumas ses, lai gan pats metiens bija labs.
sadziedēšanas. Savukārt Latvijas Turpināšu trenēties un progresēt,»
Lauksaimniecības universitātes tā Ž.Andersons.
2. kursa studentam Ž.Andersonam
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā salielākie panākumi vēl tikai priekšā – censībās uzvarēja R.Štrobinders (81,76
56,71 metrs noteikti nav viņa spēju metri) un Līna Mūze (56,94 metri).

SIA «POLIURS» (reģ.Nr.40003242370),
izolēto cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā
darbā strādniekus metālapstrādes cehā.
Darba vieta — Ozolniekos, Saules ielā 8.
Darbs maiņās. Uzziņas/pieteikšanās
pārrunām pa tālr. 26324645.

Aizsaulē aizgājuši
SERGEJS GROMOVS (1941. g.)
LEONS GRUBINSKIS (1925. g.)
VELTA SPRUDZĀNE (1938. g.)
MARIJA ŠIPUĻINA (1926. g.)
DZINTRA JAUNOZOLA (1939. g.).
Izvadīšana 22.06. plkst.11.30 Meža kapsētā.
IMANTS KOCIŅŠ (1948. g.).
Izvadīšana 22.06. plkst.13 Bērzu kapsētā.

Jelgavniekiem panākumi strādājošo un amatieru spēlēs
Lai arī jelgavniece Ilze Sermolīte
pirms starta norādīja uz spēcīgu
konkurenci, viņa spēja Zemgales
Olimpiskajā centrā aizvadītajās 5.
CSIT pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēs 40+ vecuma grupā
izcīnīt 2. vietu 5000 metru skrējienā.

 Ģirts Pommers

No 13. līdz 18. jūnijam Rīgā un Jelgavā notika 5. CSIT pasaules strādājošo un amatieru sporta spēles. Saskaņā ar
organizatoru aplēsēm tajās piedalījās teju 4000 sportistu
no 36 valstīm. Lieliskus panākumus guva Jelgavas vīriešu
basketbola komanda 40+ vecuma grupā, kas piecu komandu
cīņā spēja uzvarēt, tāpat zelta godalgas pilsētai izcīnīja arī
vieglatlēti un peldētāji.
CSIT pasaules strādājošo un amatieru sporta spēlēs piedalās gan
izbijuši sporta profesionāļi, gan
sporta entuziasti. Katrā no 15 sporta veidiem tika noteikti specifiski
dalībnieku atlases kritēriji, taču

vienojošais noteikums bija vismaz
nepiedalīšanās pasaules vai Eiropas
čempionātos pēdējo četru gadu laikā.
Basketbola disciplīnā 40+ vecuma
grupā piedalījās piecas komandas.
Vienīgo zaudējumu mūsu basket-

bolisti piedzīvoja pret Meksikas komandu «Indet Mexico» (42:49). Pēc
izspēlētā apļa turnīra bija skaidrs,
ka trīs vienībām ir gūtas četras
uzvaras un viens zaudējums, taču
labāku gūto un zaudēto punktu dēļ
par uzvarētājiem kļuva jelgavnieki.
«Kopumā turnīrs bija noorganizēts
labā līmenī, vienmēr ir interesanti sacensties ar basketbolistiem no citām
valstīm. Svarīgi, ka šādās sacensībās
ir padomāts ne vien par sportisko
pusi, bet arī cita veida aktivitātēm,»
pēc izcīnītās uzvaras secina Jelgavas
komandas spēlētājs Dins Ušvils.
15. un 16. jūnijā Zemgales Olimpiskajā centrā notika šī sporta foruma
vieglatlētikas sacensības, kurās
piedalījās apmēram 200 sportistu,
pārstāvot 8 valstu komandas, bet vēl
vismaz 10 valstu sportisti startēja
individuāli. Jelgavas komandu pārstāvēja deviņi vieglatlēti. Vislabāk
veicās diska metējai Dacei Šteinertei,
kura ar rezultātu 46,57 metri izcīnīja
uzvaru. Tāpat 400 metros sievietēm
3. vietu ieguva Inese Nagle, bet 5000
metru skrējienā 40+ vecuma grupā
2. vietu izcīnīja Ilze Sermolīte.
«Kopumā ar savu sniegumu esmu
apmierināta – ja, regulāri netrenējoties, distanci varu veikt ātrāk nekā
minūtē, tas ir uzskatāms par labu
rezultātu. Varbūt vajadzēja startēt
400 metru barjerskriešanā, jo šajā
disciplīnā konkurence būtu mazāka,»

norāda jelgavniece I.Nagle.
Peldēšanā Jelgavas kvartets –
Nauris Pundors, Egija Kravcova,
Ģirts Ģīrupnieks un Katrīna Dūda
– izcīnīja 4. vietu 4 x 50 metru brīvā
stila stafetē. Savukārt individuāli
godalgas ieguva E.Kravcova, kura
spēja uzvarēt 50 metru brasa peldējumā (30–34 g. v. grupā), N.Pundoram
3. vieta 50 metru brasa peldējumā
(30–34 g. v. grupā), bet K.Dūda uzva-

rēja 50 metru peldējumā uz muguras
(30–34 g. v. grupā).
Atzīstami startēja arī Jelgavas
galda tenisa komanda, kuras sastāvā
bija Kaspars Tabors, Endijs Rožkalns,
Nauris Karelis un Guntis Lokmanis.
Tā 16 komandu konkurencē izcīnīja
6. vietu.
6. CSIT pasaules strādājošo un
amatieru sporta spēles notiks 2019.
gadā Katalonijā.

Peldētājiem 29 medaļas

Foto: no JSPS arhīva
16. un 17. jūnijā Ķīpsalas peldbaseinā noslēdzies Latvijas Junioru un
jauniešu čempionāts peldēšanā, kurā Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas sportisti izcīnīja raženu godalgu skaitu – 29 (11 zelta, 11 sudraba un 7 bronzas medaļas). Individuāli vispārliecinošāko sniegumu
demonstrēja Arvīds Vilčaks (attēlā), kurš izcīnīja piecas zelta godalgas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2455.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Festivāls «Latvijas pērles».
Ulda Marhileviča autorvakars. Instrumentālā mūzika.*
11.50  Neparastās dabas formas. Dokumentāla filma.
12.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40  Lesija. Animācijas seriāls.
14.10 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 16.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2455.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Personība. 100 g kultūras.*
0.30 Tautastērpa stāsts. Dokumentāla filma.
1.30 Karaliste.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.00 Latvijas sirdsdziesma.*
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Čīle – Austrālija.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
12.00 «French Open» pusfināls. A.Ostapenko – T.Bačinska.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.15 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
15.55 Globālie jautājumi. Putins un Tramps: Vai jauna ēra?
BBC diskusija (ar subt.).*
17.05  Neizdibināmā vaļhaizivs. Dokumentāla filma.
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 16.sērija.
20.10  Fukušima. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 175.sērija.
22.00  Hanna Ārente. Vēsturiska drāma. 2012.g.
0.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.40 Anekdošu šovs 3.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
10.00 Televīzijas veikals.
10.15 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 80.sērija.
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 151. un 152.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 90.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 40.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 101.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 Džungļi. Krievijas komiska piedzīvojumu filma. 2012.g.
23.50 Amerikāņi 4. Seriāls. 5.sērija.
0.50 Attīstības kods 3.
1.15 Spēles karaliene. Seriāls. 15.sērija.
2.05 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 2.sērija.
5.40 Kobra 19. Seriāls. 11.sērija.
6.30 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
6.50 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
8.40 X cilvēki 2. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
11.20 Televeikala skatlogs.
11.35 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 24.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
24.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
0.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
1.25 Kobra 19. Seriāls. 12.sērija.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 25.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 27. jūnijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.

6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2456.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
12.00 Latvijas sirdsdziesma.*
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 1.sērija.
13.40  Lesija. Animācijas seriāls.
14.05  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 17.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2456.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 2.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 1. un 2.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Hanna Ārente. Vēsturiska drāma (ar subt.). 2012.g.
1.40 Karaliste.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Anekdošu šovs 3.*
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 16.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. «Top 4» labākās spēles.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 «French Open» fināls. A.Ostapenko – S.Halepa.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 175.sērija.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. Igaunija ar Mariju Vīi.
Dokumentāls seriāls (ar subt.).
18.05 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Sanfrancisko: nākotnes mūzika.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05  Karaliskais dārzs. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 176.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.45  Nulles teorēma. Fantāzijas drāma (ar subt.). 2013.g.
0.40  Neizdibināmā vaļhaizivs. Dokumentāla filma.
1.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

TV PROGRAMMA
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.05 TV PIRMIZRĀDE. Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 18.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2457.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 3.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 2.sērija.
22.50 Adreses (ar subt.).*
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.20  Nulles teorēma. Lielbritānijas fantāzijas drāma (ar subt.). 2013.g.

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Anekdošu šovs 3.*
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 17.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. «Top 4» labākās spēles.*
11.00 Raja zina vislabāk. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.55 Septiņi piedzīvojumi Garkalnē. Dokumentāla filma.
12.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 176.sērija.
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (ar subt.).
18.10 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Maklauda meitas. Seriāls. 177.sērija.
20.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Pusfināls.
23.00  Fukušima. Dokumentāla filma.
0.05 Personība. 100 g kultūras. Komiķis Jānis Skutelis.*
1.00  Reiva pasaule. Sanfrancisko: nākotnes mūzika.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
10.00 Televīzijas veikals.
10.15 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 81.sērija.
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 153. un 154.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 91.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 41.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 41.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 102.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Uta Danella. Dzīve kā pasaka. Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.05 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 101. un 102.sērija.
1.55 Spēles karaliene. Seriāls. 16.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 16.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 82.sērija.
11.45 Uta Danella. Dzīve kā pasaka. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
14.35 Nemelo man! (ar subt.).
15.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 92.sērija.
16.50 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 42.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 42.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 103.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
22.25 Geimeris. ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
0.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 103.sērija.
1.10 Spēles karaliene. Seriāls. 17.sērija.
2.00 Amerikāņi 4. Seriāls. 5.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

TV3

TV3

5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 3.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 18. un 19.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
9.00 Absolvente. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 6.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 25.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 13.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 3.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
24.00 Simpsoni 27. Animācijas seriāls.
1.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
1.20 Kobra 19. Seriāls. 13.sērija.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 26.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 4.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 20. un 21.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 Kā radīt ideālu puisi. ASV ģimenes filma. 2014.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 3.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.05 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 26.sērija.
16.55 Kobra 19. Seriāls. 14.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
0.10 Greislenda. Seriāls. 3.sērija.
1.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.35 Kobra 19. Seriāls. 14.sērija.
2.15 UgunsGrēks 16. Seriāls. 33. un 34.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 27.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

LNT

Trešdiena, 28. jūnijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2457.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
12.00 Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 29. jūnijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Ielas garumā. Olaine–Jaunolaine (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2458.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
12.00 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 3.sērija.
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs
14.05  Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 19.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2458.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 4.sērija.
19.20 Smalkais stils. Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.20  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Trubadūrs. Operas iestudējums Alvja Hermaņa režijā (ar subt.).

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 18.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Pusfināls.*
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 177.sērija.
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (ar subt.).
18.10 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Maklauda meitas. Seriāls. 178.sērija.
20.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Pusfināls.
23.00 Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga».*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 17.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 83.sērija.
11.45 Tuksneša čuksti. Vācijas un Austrijas drāma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 93.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 43.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 43.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 104.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
0.05 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 104.sērija.
1.45 Spēles karaliene. Seriāls. 18.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 5.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 2. Seriāls. 22. un 23.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
9.00 Vienības mamma. ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.05 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 27.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 15.sērija.
22.00 Meklēšanā. ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.10 Bekstroms. Seriāls. 4.sērija.
1.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.30 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. Realitātes seriāls.
2.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 35. un 36.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 28.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 30. jūnijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Ielas garumā. Olaine. Rūpnīcu un Zemgales ielas (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 8.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
12.00  Alpu dakteris 8. Seriāls. 15.sērija.
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 4.sērija.
13.40  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.10 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 20.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 8.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
19.25 Dzintara puse.*

20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 5. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.05  Alpu dakteris 8. Seriāls. 15.sērija.
1.55 Broukenvuda. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.35 Par puķi, tevi un mani. Kuldīgas svētku koncerts.*

LTV7
5.00 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
5.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls \
7.00 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
7.30 Kas mēs esam? Dokumentāls raidījums.*
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 19.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Pusfināls.*
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
14.45 Septiņi piedzīvojumi Garkalnē. Dokumentāla filma.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 178.sērija.
17.00 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (ar subt.).
17.35 Latvijas kods. Vilciens pienāk 20.14. Dokumentāla filma.
18.10 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Latvijas kods. Mēstepatās. Dokumentāla filma.
20.05  Pazust skaņās. Dokumentāla filma.
21.10  Tās tik ir operas! Toska. Dokumentālu filmu cikls.
22.10  TV PIRMIZRĀDE. Saules apžilbinātie. Itālijas drāma. 2015.g.
0.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.25 Sirds stīgu spēle. Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.*
3.25 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 18.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 84.sērija.
11.45 Bez tevis. Vācijas trilleris. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 94.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 44.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 105.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 TIEŠRAIDE. Mana vasaras melodija. Koncerts.
23.15 Pestīšanas bulvāris. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.10 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
1.30 Spēles karaliene. Seriāls. 19.sērija.
2.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 18.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 6.sērija.
5.45 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 1. un 2.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
7.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
9.00 Mārlijs un es: kucēna gadi. ASV komēdija visai ģimenei. 2011.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 15.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.05 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 37. un 38.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 28.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
21.00 Supersuns. ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.35 Dabū viņu uz skatuves! ASV komēdija. 2010.g.
0.40 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.35 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. Realitātes seriāls.
2.25 UgunsGrēks 16. Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 29.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 1. jūlijs
LTV1
5.35 Latvijas kods. Ērgļu Uģis. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00  Trīs burvju spalvas. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.05 Popstudijas «Jūras akmentiņi» koncertizrāde «Mēs».*
12.20 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 36. un 37.sērija.
13.25 Latvijas kods. Ērgļu Uģis. Dokumentāla filma.
13.55 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
15.55 Dzintara puse.*
17.00  Ēst, lai dzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Dziesmu sirdij rodi Ventspilī. «Amigo»
«Dzintara dziesmu» aptaujas fināls.
0.20  Saules apžilbinātie. Itālijas drāma. 2015.g.
2.40 Atziedi, dvēsele! Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.*
4.55 Momentuzņēmums.*
5.10 Kūku kari.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. «Top 4» labākās spēles.*
13.05 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (ar subt.).
17.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.55  Pazust skaņās. Dokumentāla filma.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 1.sērija.
22.55  Inspektors Benkss 5. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.40 Latvijas kods. Vilciens pienāk 20.14. Dokumentāla filma.
1.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.50  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 53.–56.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT

21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 155. un 156.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.20 Bez tevis. Vācijas trilleris. 2014.g.
2.45 Pestīšanas bulvāris. ASV komiska spraiga sižeta filma.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.45 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.15 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.10 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 9. un 10.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 1.sērija.
12.10 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
13.15 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
15.30 Vienības mamma. ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
17.15 Supersuns. ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Tītari: atpakaļ nākotnē.
ASV animācijas filma. 2014.g.
21.30 Krēsla. ASV fantāzijas filma. 2008.g.
23.55 Brīze. ASV un Lielbritānijas detektīvfilma. 2013.g.
2.05 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 5.sērija.
3.00 Iespējams tikai Krievijā 3.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 4.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 2. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.

8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 17.sērija.
11.00  Itālija: Romantisks ceļojums. Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.40 Aculiecinieks.*
14.00 Latvijas sirdsdziesma.*
14.55 Tikai rozes. Dzied J.Sproģis.*
15.25 Zvejnieka dēls. Rīgas kinostudijas drāma.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).
18.50 Bellas mīlestība. Vācijas komēdija (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. Darelu ģimene 2.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.10  TV PIRMIZRĀDE. Bez bremzēm.
Vācijas spraiga sižeta filma (ar subt.). 2008.g.
0.00  Ēst, lai dzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.00 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.*
3.15 Latvijas kods. Gauja. Divreiz vienā upē. Dokumentāla filma.
4.15 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
6.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
7.30 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 86.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
11.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
12.10 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 41.sērija.
13.30 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 42.sērija.
15.15 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 43.sērija.
16.30 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. «Top 4» labākās spēles.*
13.00 Futbola algoritms.*
13.35  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
14.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
14.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Spēle par 3.vietu.
17.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 53.–56.sērija.
18.45 SOKO Štutgarte. Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Dienas apskats.
20.45 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Spēle par 1.vietu.
23.30 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Spēle par 3.vietu.*
1.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.20  Tās tik ir operas! Toska. Dokumentālu filmu cikls.
3.15 Aculiecinieks.*
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
6.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 87.sērija.
8.00 Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 4.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Latvijas faili. Laima Vaikule. Dokumentāla filma. 2015.g.
11.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. Uzkāpt Olimpā. Krievijas seriāls. 2015.g.
1.–4.sērija.
16.00 Siržu spēles. ASV melodrāma. 2016.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 15. un 16.sērija.

20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 157. un 158.sērija.
22.15 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
23.15 Vissliktākais līgavainis. ASV romantiska komēdija. 1996.g.
1.10 Tirāns. Seriāls. 6.sērija.
2.00 Siržu spēles. ASV melodrāma. 2016.g.
3.20 Latvijas faili. Laima Vaikule. Dokumentāla filma. 2015.g.
4.05 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.05 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Rifs 2: paisums. ASV animācijas filma. 2012.g.
12.40 Resnais Alberts. ASV komēdija. 2004.g.
14.35 Krēsla. ASV fantāzijas filma. 2008.g.
17.10 Tītari: Atpakaļ nākotnē. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 2.sērija.
20.10 X cilvēki: pēdējā sadursme. Lielbritānijas un
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2006.g.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Cilvēks ar dzelzs dūrēm.
ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.10 Izdarot likmes. ASV drāma. 2013.g.
1.55 Čīča un Čonga animācijas filma.
ASV animācijas filma. 2013.g.
3.20 Gatavo 3.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 4.
4.50 TV3 ziņas.

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

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

2. kvalifikācijas līmenis
ar pamatizglītību, 3 gadi

• Konditors
• Pavārs
• Frizieris

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

• Montāžas darbu atslēdznieks
• Pavāra palīgs

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

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

Projekta «Jauniešu garantijas» ietvaros

Kursi

ga di

Sadarbībā
ar

2. kvalifikācijas līmenis
ar vispārējo vidējo izglītību, 1 gads
Kursi

• pirmsskolas skolotāju;
• angļu valodas skolotāju;
• sākumskolas skolotāju;
• psihologu.

00

17. maijā pl. 10

Tiem, kas vēlas kārtot
IELTS eksāmenu

Bezmaksas

Kursi

Kursi

Minimālās higiēnas
prasības
17. augustā pl. 1000

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

Kontaktinformācija: tālrunis 63021073,
e-pasts 3ssk@izglitiba.jelgava.lv.
Kursi

• Frizieris
• Vizāžists

• Pavārs
• Konditors
• Šuvējs
2. kvalifikācijas līmenis
• Frizieris
ar pamatizglītību, 1 gads
• Atslēdznieks
• Virpotājs
16. augustā pl. 18•00 Frēzētājs
• Lokmetinātājs (MAG)

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

UZŅEMŠANA 2017./2018.M.G.

7

Kursi

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLĀ
Seko mums arī portālos: Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālr. 63021897,
facebook.com
www.jvmv.lv, vvsk@izglitiba.jelgava.lv

GADI

draugiem.lv un

BEZMAKSAS TĀLMĀCĪBA

• MĀCĪBU STUNDU LAIKĀ JŪSU BĒRNU PIESKATĪS AUKLĪTE
• MĀCIES TEV IZDEVĪGĀ LAIKĀ UN VIETĀ!
• UZŅEMŠANA 07.06.2017., 16.06.2017., 23.08.2017.
no pulksten 10 līdz 18

Kursi

Kursi

Kursi

3. jūlijā no pl. 1500

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālr. informācijai: 63007523.
Izskatīti tiks to pretendentu pieteikumi, kuru izglītība
atbilst noteiktajām prasībām.

Bezmaksas

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar personām ar atkarības problēmām.

Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām un citu riska grupu klientiem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu vadīšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) un NPAIS.

Labā prakse darba aizsardzības likumdošanas
prasību ievērošanā būvniecības uzņēmumā
29. jūnijā no pl. 1300 līdz 1615

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba
prasmes;
10.00 līdz 14.00
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 2 gadu
laikā.

facebook.com

Kursi

Jaunums

Dalība bez maksas

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kursi

Kursi

Kursi

12. klašu absolventiem bezmaksas karjeras
nodarbība “Izvēlos pareizi”
Pieteikties līdz 30.06 pa e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Kursi

18. jūlijā no pl. 1000 līdz 1300

Bezmaksas

nīca

• IESPĒJA MĀCĪTIES NO 1. LĪDZ 12. KLASEI:
KLĀTIENĒ, NEKLĀTIENĒ, PĒC INDIVIDUĀLA PLĀNA,
SESTDIENĀS

Lekcija par fizisko personu

datu aizsardzības jautājumiem un izmaiņām,

kuras stāsies spēkā, sākot ar 2018. gada
25. maiju
Pieteikties līdz 12.07 pa e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Angļu valodas vasarnīca
bērniem

(10 - 12 gadi)
no 7. līdz 18. augustam
00

15

katru darba dienu no pl. 10 līdz 14

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tornī var iepazīt Latvijas
dievnamu zvanus
 Jana Bahmane

«Šī izstāde nebija mērķtiecīgs
projekts – jau vairāk nekā
desmit gadus aktīvi iesaistos
baznīcu dzīvē, pētu to vēsturi, zvanus. Man bija sapnis
aizbraukt uz Valdajas zvanu
muzeju Krievijā, kur pirms
pieciem gadiem nokļuvu,
tādējādi tas man bija liels
pamudinājums dievnamu
zvanu izpētei,» stāsta Vivanta
Volkova, kuras fotogrāfiju
izstāde «Zvanu balsis» līdz 14.
septembrim būs apskatāma
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.
Ekspozīcijā iemūžināti 17 fotostāsti
par Latvijas dievnamu zvaniem un zvanu torņiem, kā arī fotoattēlos redzami
Krievijas pilsētas Valdajas zvanu muzeja
eksponāti. «Bērnībā ar mammu apceļoju
Krievijas zelta loku, bet pirms aptuveni
10–15 gadiem savu garīgo meklējumu
ceļā pievērsos reliģijai. Sākumā Latvijas
Pareizticīgās baznīcas laikrakstā «Vīna
Koks» aizpildīju «latviešu lapas», rakstot
par dažādu draudžu vēsturi un aktualitā-

tēm. Tāpat esmu piedalījusies arī daudzos
svētceļojumos, piemēram, Ukrainā, Grieķijā. Jāatzīst, ka tieši Grieķijā mani īpaši
uzrunāja dievnamu zvani, jo tie šajā valstī
nav apslēpti,» atminas V.Volkova. Zvanu
skaņas un to stāsti izstādes autorei ir īpaši
tuvi – vācot materiālus grāmatai «Latvijas
dievnami», V.Volkovai bija iespēja uzkāpt
neskaitāmos Latvijas baznīcu torņos un
iemūžināt zvanus fotogrāfijās. Tāpat viņa
izpētījusi, ka zvaniem ir veltīti dzejoļi,
dziesmas, par to likteņiem sacerētas teikas
un leģendas.
Fotogrāfiju izstādē apskatāmi vēsturiskie Aglonas, Āraišu, Rēzeknes, Limbažu
un nesen lietie Grobiņas, Talsu, Kandavas dievnamu zvani, kā arī Sarkaņu un
Bērzgales pagastu zvanu torņi. Tāpat
fotoattēli ļauj skatītājiem ielūkoties
Valdajas pilsētas muzeja ekspozīcijā.
«Latvijā ir ap 800 sakrālu celtņu, tādēļ
mans darbs pie zvanu izpētes joprojām
turpinās,» papildina fotogrāfiju autore.
«Šī man ir jau otrā izstāde Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, un,
manuprāt, šai vietai īpaši piestāv ekspozīcijas ar sakrālu ievirzi».
Izstāde «Zvanu balsis» Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī būs skatāma
līdz 14. septembrim.

Foto: Austris Auziņš

NOTIKUMI

Jelgavas muzejā – pirmā
satikšanās ar dāņu mākslu

Dāņu mākslinieka Oges Damgorda
simtgadei veltītās izstādes atklāšanā piedalījās arī viņa ģimene –
mākslinieka kundze Bitena Damgorda (no labās) ar dēlu Laru un
viņa dzīvesbiedri.
Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

«Oge izvēlējās vien sev
raksturīgu mākslas stilu
– viņš nevienu nekopēja.
Mana vīra darbi ir eksponēti daudz, jo Oge uzskatīja, ka mākslai ir jābūt tur,
kur atrodas cilvēki,» dāņu
gleznotāja Oges Damgorda
(1917–1991) izstādes «Oge
Damgords 100» atklāšanā
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
sacīja mākslinieka kundze
Bitena Damgorda. Šī ir pirmā dāņu glezniecības izstāde Jelgavā.
Pasākumi pilsētā
23. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde, R.Blaumaņa luga
«Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
29. jūnijā – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā un filiālēs).
30. jūnijā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija». Piedalās šlāgergrupas
un dziedošās ģimenes «Crazy Dolls», «Mākoņstūmēji», «Liepavots», «Zvaigžņu lietus»,
«Baltie lāči», «Rumbas kvartets», «Ducele», «Lustīgais Blumīzers», «Laimas Muzykanti»,
Tihovsku un Dūdumu ģimenes, māsas Legzdiņas un brāļi Puncuļi, Aigariņš un Rikardions, A.Bumbieris, K.Antess u.c. Pavadošais sastāvs – instrumentālā grupa «Vintāža».
Pēc koncerta – nakts balle ar labākajiem mūziķiem. Biļešu cena – 8–15 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 18 – Liepājas Ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Kliņķīša piedzīvojums vai – kā rūķītis draugus atrada». Izrādes moto –
kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt. Režisore – A.Lieldidža. Autors – P.Trups. Biļešu
cena – 2 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Baltie lāči». Ieeja no pulksten 21. Biļešu
cena – 3–4 € (Pasta salā).
9. jūlijā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās darbnīcas,
sporta stafetes, apmācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens
atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
13. jūlijā pulksten 19 – Jaunā Muzikālā Teātra joku luga ar dziesmām «Žūpu
Bērtulis». Lomās – I.Kļavinskis, M.Brūveris, I.Misāne-Grasberga vai G.Krievkalne,
I.Strads, M.Eglinskis, K.Kareļins. Biļešu cena – 7–12 € (Pasta salā).
15. jūlijā pulksten 19 – Pannas Teātra izrāde, G.Kalniņas komēdija «Saimnieks
meklē saimnieci». Režisors – J.Rijnieks. Lomās – Ģ.Ķesteris, D.Gaismiņa vai D.Vītola,
Z.Daudziņa vai L.Zeļģe, M.Melne-Tomsone, A.Siliņš vai I.Strads. Izrāde divās daļās ar
starpbrīdi. Biļešu cena – 8–12 €. Vecuma ierobežojums – bērniem no 7 gadu vecuma
(Pasta salā).

Izstādes
Līdz 29. jūnijam – Katrīnas Vīnertes gleznu izstāde «Gaidot…» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku noslēguma darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūnijam – BJDK «Vēja zirdziņš» 25 gadu jubilejas izstāde (kultūras nama
1. stāva galerijā).
Līdz 15. jūlijam – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai». Tikšanās ar
mākslinieku – 7. jūlijā pulksten 13 (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija) vēdekļu
kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūlijam – Ildas Sīlis personālizstāde «Ādas māksla» (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
Līdz 31. jūlijam – Anitas Baltrūnas gleznu izstāde «Paradīzes dārzs» (pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 31. jūlijam – Agneses Ločmeles gleznu izstāde «Jelgava laiku lokos» (bērnu
bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 31. augustam – foto konkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).

Ceturtdiena, 2017. gada 22. jūnijs

O.Damgords bijis ne vien mākslinieks, bet arī liels mākslas atbalstītājs,
mecenāts un kolekcionārs – uz viņa
kolekcijas pamata izveidots Modernās
mākslas muzejs Herningā, Dānijā, un
Damgordu dzimtai ir liela nozīme šīs
nelielās Dānijas pilsētas mākslas dzīves attīstībā. «Esam lepni, ka mums
ir iespēja eksponēt dāņu mākslinieka
simtgades izstādi Jelgavā – šis muzejam ir īpašs notikums, jo dāņu
māksla Latvijā ir demonstrēta gaužām
maz. Izstādē skatāmā glezniecība ir
atšķirīga no tās, ko esam raduši re-

dzēt – iespējams, daudziem šķiet, ka
skandināvi ir skarbi, bet, aplūkojot
O.Damgorda darbu izstādi, ikviens
var pārliecināties par pretējo,» atzīst
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Ekspozīcija apkopo
70 mākslinieka gleznas, kas apbur ar
sev raksturīgo vitalitāti un krāsu bagātību. Godinot mākslinieka simtgadi,
izdots arī izstādes katalogs, ko veidojis
Jelgavas muzeja dizainers Uldis Zuters un izstādes kurators J.Strupulis.
Izstādi iekārtojusi māksliniece Mārīte
Leimane.
«Ir patīkami atgriezties Jelgavā
– pirmo reizi šeit biju Latvijas mākslinieka J.Strupuļa izstādes atklāšanā,
taču šoreiz izstāde ir veltīta manam
vīram. Vēlos izteikt pateicību J.Strupulim, kurš ir šīs izstādes kurators, par
viņa lielo ieguldījumu un centieniem,
lai mana vīra darbu izstādi atvestu
uz Latviju,» sacīja gleznotāja sieva
B.Damgorda. Viņa ar mākslinieku
bijusi kopā no pirmajiem O.Damgorda
soļiem mākslā līdz pat pēdējā darba
tapšanas brīdim – 17. jūnijā Ogem
būtu apritējis simts gadu. Ar J.Strupuli
Damgordu ģimene draudzējas jau ilgu
laiku, un katru gadu Latvijas mākslinieks dodas uz Herningu, kur pāris
mēnešus strādā O.Damgorda darbnīcā.

Izstādes atklāšanas pasākumā
piedalījās arī mākslinieka dēls Lars
Damgords ar dzīvesbiedri, kā arī Dānijas Karalistes vēstniecības Latvijā
vicekonsule Santa Pakalna un Dānijas
Kultūras institūta projektu administratore Ilva Sinkēviča. Zīmīgi, ka tieši
O.Damgorda dēls savās mājās, kur
parasti strādā arī medaļu mākslinieks
J.Strupulis, izveidojis vides objektu,
kura pamatā ir Ļeņina piemineklis,
kas līdz 1991. gadam atradies Jelgavā. Jelgavas muzejnieki to pirmoreiz
apskatīja pirms pāris gadiem, kad
viesojās Herningā.
O.Damgords ar mākslu un tās
baudīšanu ir bijis pārņemts jau kopš
jaunības gadiem. Gleznotāja skolotāji
un padomdevēji bijuši izcili mākslinieki un pedagogi, kuri pratuši atraisīt
O.Damgorda talantu, kas slēpies aiz
biznesa cilvēka ikdienas. «Daudzveidīgās mākslas izpausmes viņam kļuva
par sava veida apsēstību, taču mākslas
pasaulē viņu ieveda mākslinieks Svens
Vinhens, kurš Ogi nosēdināja pie audekla un lika tam ļauties,» atminas
gleznotāja sieva.
Dāņu gleznotāja O.Damgorda gleznu izstāde «Oge Damgords 100»
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā būs apskatāma līdz
23. jūlijam.

Piešķir savai vasarai melodiju!
 Jana Bahmane

«No sirds vēlētos, lai zaļumbaļļu būtu vairāk un
tās ienāktu arī pilsētā, jo
dejošana cilvēkus atraisa. Šī
iemesla dēļ mūsu koncertā
skanēs zināmas un tautā
mīlētas dziesmas – tieši
šādi pasākumi ļauj aizmirst
ikdienas rūpes un kreņķus,
izdejoties un dziedāt līdzi
skanīgām melodijām,» uz
koncertu «Mana vasaras
melodija», kas piektdien,
30. jūnijā, pulksten 21 notiks Pasta salā, aicina pasākuma režisore Dita Torstere.
Koncerts pulcēs iemīļotākos Latvijas kantri un šlāgermūzikas pārstāvjus, kā arī dziedošās ģimenes. Katrs
koncerta dalībnieks uzstāsies ar vienu skaņdarbu, dāvājot klausītājiem
savu skaistāko vasaras dziesmu. Tieši
tādēļ pasākuma devīze skan šādi:
«Un kas ir tava vasaras melodija?»
«Ar šo koncertu vēlamies aizsākt
jaunu tradīciju, vienuviet pulcējot
spožākos Latvijas kantri un šlāgermūzikas pārstāvjus, kas klausītājus

priecēs ar savām vasaras dziesmām.
Katrs koncerta apmeklētājs varēs
izvēlēties savu melodiju, kas viņu pavadīs ikdienā un dažādos notikumos,
dāvājot enerģiju visas vasaras garumā,» pasākumu raksturo koncerta
producents Sandis Mohovikovs. Viņš
stāsta, ka organizatoriem ar Jelgavu
ir izveidojusies lieliska sadarbība –
šeit notikuši «Dzintara dziesmu» koncerti, savukārt gaidāmais muzikālais
pasākums būs vēl bagātīgāks un dinamiskāks. «Deju placis koncerta laikā
būs brīvs, tādēļ aicinām ikvienu dejot
un dziedāt līdzi, bet pēc koncerta, īsi
pirms pusnakts, sāksies zaļumballe,»
papildina pasākuma producents.
«Šis ir jau trešais gads, kad piedalos pasākuma organizēšanā Jelgavā,
un man par to ir liels prieks. Šeit ir
lieliska infrastruktūra, laba brīvdabas skatuve un atsaucīgi skatītāji.
Cilvēkiem uz koncertu ir jāierodas ar
mērķi atpūsties, izbaudīt vakaru, un,
manuprāt, pie dancojamās mūzikas
nosēdēt nebūt nav viegli, tādēļ aicinu
ikvienu ļauties dejai. Arī pati, stāvot
aizkulisēs, izjūtu vēlmi dejot līdzi
klātesošajiem,» tā D.Torstere. Režisore atminas, ka izbaudīt zaļumballi
viņai savulaik iemācījusi vecmāmiņa.

«No viņas apguvu prasmi šīberēt, bet
dejot valsi protu jau no triju gadu
vecuma – to, gatavojot brokastis,
man mācīja mamma,» ar smaidu sejā
stāsta D.Torstere.
Pasākumā piedalīsies populārākie
Latvijas šlāgermūzikas pārstāvji un
dziedošās ģimenes –«Mākoņstūmēji», «Liepavots», «Zvaigžņu lietus»,
«Baltie lāči», «Rumbas kvartets»,
«Lustīgais Blumīzers», «Laimas
Muzykanti», Tihovsku un Dūdumu
ģimenes, māsas Legzdiņas un brāļi
Puncuļi, Aigariņš un Rikardions,
Ainars Bumbieris, Kaspars Antess un
citi mūziķi. «Koncertā skanēs dziesmas, kas noteikti ir daudz dzirdētas
un iemīļotas, tāpat arī sagaidāmi
daži pārsteigumi no māksliniekiem,
kuru vārdus pagaidām neatklāsim,»
papildina S.Mohovikovs. Pasākumu
vadīs TV personības Liene Bērziņa
un Māris Grigalis, bet par muzikālo
pavadījumu gādās instrumentālā
grupa «Vintāža».
Biļetes uz koncertu «Mana vasaras
melodija», kas 30. jūnijā pulksten
21 notiks Pasta salā, var iegādāties
Jelgavas kultūras namā un «Biļešu
Paradīzes» kasēs visā Latvijā, cena
ir 8–15 eiro.

