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Jelgavā šogad pozitīvs
dabiskais pieaugums
 Ligita Vaita

Apkopoti Dzimtsarakstu
nodaļas dati par pirmajiem pieciem mēnešiem
Jelgavā, un līdz 31. maijam Jelgavā jaundzimušo
ir par 20 vairāk nekā
mirušo – tātad šī gada
pirmajos mēnešos mūsu
pilsētā ir pozitīvs dabiskais pieaugums.
Šogad Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 275 jaundzimušie, savukārt nodaļā reģistrēto
miršanas gadījumu skaits ir 255.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Aina Rokjāne teic, ka dati
ir diezgan precīzi, jo, kaut arī ne visi
jaundzimušie turpina dzīvot Jelgavā, praktiski vienmēr kaut viens no
vecākiem ir jelgavnieks. «Ir ārkārtīgi maz gadījumu, kad mūsu nodaļā

reģistrē bērniņus, kam neviens no
vecākiem nav deklarēts Jelgavā.
Parasti jau vecāki cenšas reģistrēt
bērnu savā pašvaldībā, lai paātrinātu bērna piedzimšanas pabalsta
saņemšanu,» tā A.Rokjāne.
Viņa gan norāda: vēl nevar uzskatīt, ka pozitīva dabiskā pieauguma
tendence saglabāsies. «Visticamāk,
gada griezumā dati atkal izlīdzināsies, un visas valsts tendence
rāda, ka mirušo skaits joprojām ir
lielāks,» tā Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja. Jāpiebilst, ka Jelgavā mēnešu griezumā pozitīvs dabiskais
pieaugums ir jau divus mēnešus
pēc kārtas – aprīlī un maijā. Un
tieši maijā piedzimuši arī visvairāk
bērnu – 65.
Atšķirīga situācija ir Latvijā. Pēc
Centrālās statistikas pārvaldes datiem (vēl nav publicēti dati par maiju), visos šī gada mēnešos dabiskais
pieaugums valstī bijis negatīvs.

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie
jaundzimušie un mirušie (2014. gads)

Foto: Ivars Veiliņš
Māsas Olga un Tatjana Deņisovas no Jelgavas 5. vidusskolas jau otro nedēļu strādā SIA «Dārzs» dārzniecībā. Šī ir meiteņu pirmā darbavieta,
un abas atzīst, ka naudu nopelnīt nav viegli. Siltumnīcās ir ļoti karsts, un sāp mugura no liekšanās, bet divas nedēļas jau varot paciesties.
 Ritma Gaidamoviča

Jau otro nedēļu ar Jelgavas pašvaldības atbalstu pilsētā strādā 186
skolēni vecumā no 13
līdz 17 gadiem. Skolēni muzejā pilda zāles
uzrauga pienākumus,
bērnudārzos iesaistās
teritorijas sakopšanā,
palīdz grupiņās, strādā
savās skolās, pilsētas
bibliotēkās, dārzniecībā
un veikalos. Piektdien,
13. jūnijā, pirmie 114 jaunieši par paveikto divās
darba nedēļās saņems
algu. Pavisam šovasar ar
pašvaldības atbalstu tiks
nodarbināti 575 skolēni.
13 un 14 gadus vecie skolēni strādā pa četrām stundām dienā divas
nedēļas. Par 40 nostrādātajām stundām viņi saņems 74,35 eiro. 15 līdz
17 gadus vecie jaunieši strādā sešas
stundas dienā trīs nedēļas un par
90 nostrādātajām stundām saņems

146,63 eiro. Jaunākajiem skolēniem
jau rīt gaidāma algas diena. Lielākā
daļa no viņiem saņems savu pirmo
nopelnīto naudu. Jau pirmdien, 16.
jūnijā, darbu sāks nākamā 13 un 14
gadus veco skolēnu grupa.
Tehnoloģiju vidusskolas skolniece
Aleksandra Jefimova jau otro nedēļu strādā bērnudārzā «Pasaciņa»,
kur darbosies arī nākamnedēļ.
Skolēniem šeit uztic teritorijas
sakopšanas darbus. Viņa nodarbinātības projektā iesaistās jau trešo
gadu un novērtē iespēju skolēnam
arī nopelnīt. «Protams, lielākais
ieguvums – alga, taču uzskatu, ka
šī ir arī lieliska iespēja gūt darba
pieredzi. Iepriekšējos gados «Ķiparos» palīdzēju auklītei pieskatīt
bērnus, šogad «Pasaciņā» vairāk
āra darbi. Jāatzīst – līdz šim nekad
nebiju ne ravējusi, ne zāli grābusi,
ne puķes griezusi. Kad ģimenei bija
vasarnīca, visus šos darbus izdarīja
mamma,» tā Aleksandra, atzīstot,
ka darbi nav grūti, bet lielākā problēma ir vasarā tik agri piecelties.
Viņa jau zina, kur tērēs nopelnīto – pirks telefonu. Šim mērķim

tiks izmantota arī pagājušajā nedēļā
pašvaldības dāvinātā naudas balva
par labām sekmēm.
Piektdien pēdējā darbadiena SIA
«Dārzs» dārzniecībā būs dvīnēm
Olgai un Tatjanai Deņisovām no
Jelgavas 5. vidusskolas, kuras algotu darbu strādā pirmo reizi. Darba
koordinatore uzslavē, ka māsas
darbu dara ļoti akurāti un ir ļoti
cītīgas. Viņām galvenokārt uzticēts
ravēt puķes, izplēst vecos ziedus un
palīdzēt siltumnīcās. «Nauda nenāk
viegli. Šeit ir ļoti karsti, sāp mugura
no liekšanās, taču divas nedēļas
jau var paciesties,» atzīst māsas,
piebilstot, ka līdz šim neko līdzīgu
nav darījušas. Par nopelnīto naudu
viņas iecerējušas nopirkt mammai
dāvanu un pārējo tērēt sev.
Kopumā šovasar pašvaldība nodarbinātības projektam atvēlējusi
92 487 eiro, un tas ļaus nodrošināt
ar darbu 575 skolēnus. Skolēni
strādā pilsētas bibliotēkās, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, savās skolās, pirmsskolas
izglītības iestādēs, bērnu nometnē
«Lediņi», LLU Veterinārmedicīnas

fakultātē, SIA «Dārzs», veikalos
«Euroskor» un «Otto».
Jāpiebilst, ka šogad arī valsts
finansē skolēnu nodarbinātību vasarā, un to koordinē Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA). Projekta
koordinatore Veronika Šilo stāsta,
ka šobrīd darbā no Jelgavas NVA
filiāles iesaistīti tikai astoņi skolēni – divi no viņiem strādā «Jelgavas
dzirnavās», bet pārējie Salgales
pagasta pārvaldē. «Pieprasījums no
skolēnu puses ir liels. Šobrīd piereģistrējušies 230 bērni, bet diemžēl
nav atsaucības no darba devējiem.
Uzņēmēji nepiesakās – negrib tik
lielu atbildību un birokrātiju, bet
atskaišu prasības ir augstas,» stāsta
V.Šilo. Jāpiebilst, ka šajā gadījumā
pusi no minimālās darba algas dod
valsts, bet otra puse jāsedz uzņēmējam. V.Šilo stāsta, ka šobrīd vēl tiek
izskatīti daži uzņēmēju piedāvājumi
un domājams, ka jūlijā darbs tiks
nodrošināts vairāk skolēniem.
Jelgavas NVA filiālei atvēlētais
finansējums pietiek 1066 skolēnu
nodarbināšanai, ja vien atsauktos
uzņēmēji.

Sākusies uzņemšana pilsētas
profesionālajās skolās; vidusskolās – no 16. jūnija
 Ritma Gaidamoviča

direktore Edīte Bišere stāsta,
ka nākamajā mācību gadā tiek
Sākusies jaunu audzēkņu uzņemšana Jelgavas profesionāsaglabātas visas specialitātes,
lajās skolās – Jelgavas Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikas skolā piedāvātas līdz šim, un
kumā. Nākamnedēļ, no 16. jūnija, skolēnus mācībām 10.
paplašināts profesiju piedāvāklasē uzņems arī Jelgavas vidusskolas un ģimnāzijas.
jums jauniešiem pēc vidusskolas.
Proti, vidusskolas absolventiem
Vakar uzņemšana sākās Amatu vidusskolā, kas piedāvā apgūt turpmāk piedāvā apgūt arī tērpu
15 dažādas specialitātes pēc 7., 8., 9. klases un vidusskolas. Skolas stila speciālista, loģistikas darbi-

nieka un grāmatveža profesiju, ko
atbalsta Eiropas Sociālais fonds
(ESF), līdz ar to audzēkņiem ir
iespēja saņemt arī stipendiju līdz
110 eiro mēnesī. Ar piedāvātajām
profesijām un uzņemšanas noteikumiem var iepazīties skolas
mājas lapā www.javs.lv.
Turpinājums 3.lpp.

Mēnesis	Jaundzimušie
Janvāris
53
Februāris
44
Marts
54
Aprīlis
59
Maijs
65

Mirušie	Dabiskais pieaugums
53
0
45
–1
61
–7
52
+7
44
+21
Avots: Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa

Latvijā reģistrētie jaundzimušie un mirušie (2014. gads)
Mēnesis	Jaundzimušie
Janvāris
1800
Februāris
1574
Marts
1694
Aprīlis
1745

Mirušie	Dabiskais pieaugums
2730
–930
2276
–702
2407
–713
2371
–626
Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Autovadītāji dod ceļu
velobraucējiem

Foto: Kārlis Tkačovs
303 dalībnieki pulcējās 9. Jelgavas velobraucienā, kas šoreiz 5 kilometru garumā veda no «Vivo centra» līdz 6. vidusskolas stadionam. Jau
par neiztrūkstošu tradīciju kļuvušas dažādas ģimeniskas aktivitātes,
kas vienlaikus ir arī loterija – piedaloties vismaz astoņās dažādās
atrakcijās, dalībnieki varēja piedalīties loterijā un laimēt atbalstītāju
sarūpētas balvas. Galvenā balva arī šogad bija Jāņa Bisenieka fonda
sarūpēta dāvanu karte 150 eiro vērtībā velosipēda iegādei, un šogad
pie jauna braucamrīka tiks jelgavniece Laura Anna Laizāne.
Velobrauciens pulcēja kopumā 303 dalībniekus – individuālos
braucējus, ģimenes un kolektīvus. Jaunākajai velobrauciena dalībniecei Austrai Ozolai bija vien 10 mēneši, bet vecākajam – Jānim
Timmam – 81 gads.
Pasākumu organizēja nodibinājums «Jelgava 21. gadsimtā» un
Sabiedrības integrācijas pārvalde ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
finansiālu atbalstu.
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Vai ir jēga 15 gadus mācīties,
lai kļūtu par bezdarbnieku?
 Kristīne Langenfelde

«Pēdējos gados karjeras
jēdziens ir kļuvis daudz
plašāks – jau sen kā mēs
ar šo vārdu vairs nesaprotam tikai savu darba
dzīvi. Lai cilvēks justos
harmoniski, viņam ir jābūt ne tikai darbam, bet
arī aizpildītam brīvajam
laikam un garīgumam.
Tieši tāpēc maldīgs ir
priekšstats par to, ka
karjeras konsultanta pakalpojumi šodien nepieciešami vien skolu absolventiem, kuri izvēlas
savu nākotnes profesiju.
Tikpat būtisku atbalstu
karjeras konsultants var
sniegt arī pieaugušajam,
kuram, iespējams, ir labs
darbs, bet viņš tajā nejūtas piepildīts – kaut kā
viņa dzīvē pietrūkst. Un
tādu gadījumu diemžēl
nav maz. Lai atrastu to,
kas traucē pilnvērtīgi
veidot karjeru, dažreiz
varbūt pietiek ar vienu
sarunu pie karjeras konsultanta,» spriež Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC)
karjeras konsultante Līga
Damberga.
Jelgava ir pirmā pašvaldība valstī,
kas radusi iespēju saviem iedzīvotājiem bez maksas nodrošināt karjeras konsultanta pakalpojumus – tos
var izmantot jebkurš jelgavnieks
– atliek vien pierakstīties uz konsultāciju. Līdz šim karjeras konsultanti
mūsu pilsētā darbojās atsevišķās izglītības iestādēs un Nodarbinātības
valsts aģentūrā, taču to klientu loks
bija specifisks – skolēni un darba
meklētāji. Arī viņu darba lauks
būtiski atšķiras no tā, ko šobrīd
piedāvā ZRKAC. Ja līdz šim esam
pieraduši, ka karjeras konsultants
palīdz izvēlēties nākotnes profesiju,
saprast, kurā jomā darboties cilvēkam būtu ieteicamāk, tad šobrīd
ZRKAC jau tver šo lauku plašāk
un meklē kopsakarības starp darba
stundām un brīvo laiku, kas ļautu
cilvēkam sevi piepildīt un teikt, ka
viņš ir apmierināts ar dzīvi.

«Jā, karjeras konsultants palīdz ne tikai izvēlēties, bet arī iegūt informāciju par tām iespējām,
kas ir. Šobrīd tas ir svarīgi 9. un 12. klases skolēniem – vidusskolas, tehnikumi, augstskolas: kā
izvēlēties labāko? Jāatzīst godīgi – mūsu skolēniem šāds pakalpojums ir nozīmīgs, jo pieredze
liecina, ka arī informācijas meklēšana viņiem sagādā grūtības. Ja vajadzīgo neatradīs pirmajās divās Google meklētāja lapās, pie tā arī meklēšana var beigties,» atzīst Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra karjeras konsultante Līga Damberga.
Foto: Ivars Veiliņš
iegūst citas emocijas, kas savukārt
ļauj izjaukt ikdienas rutīnu un arī
uz savu darbu paraudzīties citām
acīm. Piemēram, bija manā praksē kāds ļoti tehniskas profesijas
speciālists – darbs it kā labs, bet
gandarījumu vairs negūst. Izpildot
virkni uzdevumu, sarunas gaitā
atklājās, ka viņam kopš bērnības ir
paticis zīmēt. Ierosināju: ja jau reiz
ir tāda vēlme, varbūt pamēģināt.
Uz to man solīds vīrietis atbild – nu
ko es tagad sākšu ķēpāties, tas taču
nav racionāli, ko es no tā iegūšu? Bet
viņš tomēr pamēģināja, un izrādījās,
ka tas tiešām ļauj viņam atslēgties
no ikdienas rutīnas. Jūs teiksiet
– vienkārši. Jā, nekā sarežģīta, bet
svarīgākais katram ir atrast pašam
sevi. Ja es nevaru mainīt darbu, arī
tad es varu mainīt savu dzīvi.
Bet noteikti ir gadījumi, kad
ar brīvā laika aizpildīšanu vien
nepietiek?
Šodien diezgan bieži nākas saskarties ar tādām darbavietām,
kurās cilvēks vienkārši ir pazudis.
Visbiežāk tie
ir birokrātiski
amati, kuros
cilvēkfaktors ir
ārkārtīgi niecīgs
– dokuments dokumenta galā,
bet iespējas izpausties kā personībai nav. Arī
te ir jāvērtē, vai
cilvēkam pietiek
tikai ar to, ja
paralēli darbam
sevi bagātina
citās jomās, vai
varbūt tiešām
ir nepieciešama
darba maiņa,
kur sevi parādīt
kā personību.
Cilvēks nevar būt ielikts rāmī –
neviens nav teicis, ka tā profesija, ko
viņš ir izvēlējies, ir viņa uz mūžu. Ja
nu izvēle ir bijusi kļūdaina vai veikta, balstoties uz nepareiziem principiem? Atceros kādu cilvēku, kurš,
sekmīgi pabeidzis augstskolu, juristus, – laba izglītība, darbs arī labs,
bet cilvēks tajā sevi neredz. Strādā,
bet gandarījuma nekāda. Un te mēs
redzam to sabiedrības spiedienu
– kas ir prestiži, uz ko man jātiecas,

«Visbiežāk izvēle tiek
izdarīta, nevis mērķtiecīgi domājot par savu
karjeru, bet gan skrienot pakaļ draugiem vai
izvēloties, pēc paša domām, vieglāko specialitāti, – un tad tur iznāk
ekonomisti, sociologi,
kuri sevi šajā profesijā
tik un tā neredz.»

Diezin vai
daudz strādājošu pieaugušu
cilvēku šodien
iedomātos par
to, ka viņiem
varētu būt
nepieciešama
karjeras konsultācija. Kas ir
šie cilvēki, kurus jūs labprāt
aicinātu ciemos
pie sevis?
Droši vien tas
daudziem šķistu
neierasti – es taču
strādāju, darbs
nav slikts, viss
it kā ir kārtībā,
bet nu nevarētu teikt, ka jūtos
apmierināts ar savu dzīvi, taču ko
man šādā situācijā var palīdzēt
karjeras konsultants? Es saku, ka
var. Un patiesībā pat diezgan daudz
– cilvēks vienkārši paraugās uz
sevi no malas un nodarbību laikā
saprot, kas viņam traucē justies
vēl pilnvērtīgākam. Un bieži vien
tas pat nenozīmē darba maiņu.
Varbūt pietiek ar to, ka savādāk
tiek organizēts brīvais laiks – cilvēks

bet neviens nav teicis, ka tas, kas ir
prestiži, darīs tevi laimīgu. Tā, soli
pa solim kopā strādājot, atklājās, ka
viņam patīk darbs ar cilvēkiem.
Bet strādāt ar cilvēkiem arī var
dažādās profesijās – izzinot visas
maņas: runāt, klausīties, dzirdēt,
pieskarties. Izrādījās, ka viņa lauks
ir pieskārieni. Vienā brīdī cilvēks no
šādas atklāsmes var apjukt. Bet mēs
gājām tālāk, un šobrīd šis cilvēks jau
ir apguvis fizioterapeita profesiju un
ir labs savas jomas speciālists. Tā
ka ne visi mēs esam radīti, lai būtu
juristi, ekonomisti…
Par ekonomistiem jums arī
bija savs piemērs.
Labu ekonomistu valstī joprojām
trūkst, taču tajā pašā laikā pēdējo
gadu statistikas dati liecina, ka tieši
bezdarbnieki ar augstāko izglītību
visbiežāk ir ekonomisti. Un tas ir
vēl viens aspekts, kas jāņem vērā
tiem, kas skrien pakaļ sabiedrības
spiedienam. Mums joprojām aplams ir spriedums, ka pēc 9. klases
prestižāk ir mācīties ģimnāzijā un
pēc vidusskolas beigšanas visiem
jādodas uz augstskolu. Vismaz 50
procenti no vidusskolas beidzējiem,
arī pēc statistikas datiem, izvēli,
kurā augstskolā mācīties, izdara
pēdējā brīdī. Un visbiežāk izvēle tiek
izdarīta, nevis mērķtiecīgi domājot
par savu karjeru, bet gan skrienot
pakaļ draugiem vai izvēloties,
pēc paša domām, vieglāko specialitāti, – un tad tur iznāk ekonomisti, sociologi, kuri, ja arī mācības
pabeidz, sevi šajā profesijā tik un
tā neredz. Un vai ir jēga tērēt savu
dzīvi tam, lai 15 gadus mācītos un
pēc tam kļūt par bezdarbnieku?
Tāpēc es saku, ka lēmums ir jāpieņem ļoti apzinīgi un katram pašam
sev ir jāpasaka: «Tikai es esmu
atbildīgs par savu dzīvi!» Bieži vien
mums pietrūkst šīs atbildības.

vai laba profesija – ja tu būsi labs
sava aroda meistars, tu jebkurā
gadījumā būsi pieprasīts darba
tirgū. Un labs tu vari būt tikai tad,
ja saproti, kas tevi patiesi saista,
interesē, kurā jomā tu esi gatavs
pilnveidoties. Šobrīd ikvienam, kurš
izvēlas vidusskolu, ir jāsaprot, ka

dāt ar cilvēkiem, tev labāk derētu
papīru darbs, – un tas arī viss.
Tā nopietni nozare sāk attīstīties
tikai pēdējos gados, kad valstī
var arī iegūt izglītību šajā jomā.
Karjeras konsultantiem ir skaidrs,
ka sistēma ir jāpilnveido un jau no
mazajām klasēm skolēni ir jāvirza izprast profesijas, meklēt sev
piemērotāko. Jā, mums ir Atvērto
durvju dienas, Ēnu dienas, bet ar
to nepietiek. Karjeras izglītošanu
skolās veic klašu audzinātāji – tiktāl, cik sniedzas viņu zināšanas. Arī
karjeras konsultanti, ja tādi skolā ir.
Latvijas skolās ir 85 karjeras konsultanti, bet 24 štata vietas, tātad
0,1 vai 0,2 slodzes. Karjeras izglītība ir iekļauta arī citos priekšmetos,
bet bērni paši nespēj šīs zināšanas
sasaistīt kopā. Tieši tāpēc ZRKAC
ir gatavs, pirms valsts izveido savu
politiku šajā jautājumā, sākt ar
Jelgavas pilsētu un regulāri rīkot
pieredzes apmaiņu, arī seminārus
un kursus karjeras konsultantiem,
lai vispirms Jelgavā un pēc tam
Zemgalē taptu vienots karjeras
konsultantu tīkls, kas mērķtiecīgi
spētu palīdzēt katram cilvēkam.
Tāpat ZRKAC kā izglītības iestāde
jau var piedāvāt virkni pakalpojumu cilvēkam, kurš izdara savu
izvēli. Piemēram, ja saprotu, ka
klients ir nobriedis tam, lai spertu
soļus uzņēmējdarbībā, konsultēšanu var pārņemt mani kolēģi no
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas, tāpat dažādas citas savas
kompetences ir iespējams attīstīt
tepat mūsu centrā.

Bezmaksas karjeras konsultācijas
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(Svētes ielā 33, Jelgavā)

• Individuālās un grupu karjeras konsultācijas jauniešiem un pieaugušajiem.
• Dubultās konsultācijas (kopā ar draugu).
• Ģimenes konsultācijas (bērns un vecāki).
Pie karjeras konsultanta var:
• pārliecināties par savas profesionālās izvēles pareizību;
• izzināt savas intereses, iespējas, prasmes un vērtības;
• iegūt aktuālu informāciju par karjeras jautājumiem un izglītības iespējām;
• saņemt atbalstu karjeras plānošanā un vadīšanā;
• pilnveidot darba meklēšanas prasmes (CV, pieteikuma vēstule u.c.);
• rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem, jo karjeras jēdziens ietver visu dzīvi.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63012163 vai e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.

18, 19 gadu vecumā pēc vidusskolas
beigšanas viņš būs ārkārtīgi nepasargāts – it kā jau pilngadīgs, bet
darba tirgum nesagatavots. Tieši
tāpēc izvēlēties vidusskolu šodien
varētu atļauties tikai tie, kuriem jau
ir skaidra vīzija par augstskolu un
savu specialitāti. Pārējiem noteikti
vērtīgāk ir līdz ar vidējo izglītību
apgūt arī kādu arodu, kas nebūt
neizslēdz iespēju vēlāk studēt. Šāds
jaunietis noteikti jau stabilāk stāvēs
uz savām kājām.
Jāatzīst, ka devītās klases absolventi ir visai svārstīgi un savā izvēlē
nenobrieduši, tāpēc viņiem noteikti
būtu vēlama konsultācija pie karjeras speciālista kopā ar vecākiem.
Nereti jaunietis ir iedomājies sev
kādu profesiju, bet neapzinās tās
plusus un mīnusus. Jāatzīst, ka,
šobrīd strādājot ar devītklasniekiem, kļūst diezgan skaidrs, ka viņu
izpratne par savu izvēlēto profesiju
ir niecīga. Lielais vairums spēj tikai
Valsts politika kopumā šo- vispārināti to raksturot.
brīd virza jauniešus izvēlēties
profesiju un netiekties visiem
Kur šeit tiek pieļauta kļūda,
pēc augstākās izglītības.
ja jau mūsu izglītības sistēma
Tas noteikti ir pirmais solis – apzi- paredz, ka jaunietim šādā vecunāties, ka ne visiem ir nepieciešama mā izvēle ir jāspēj izdarīt?
augstākā izglītība. Mēs jau redzam,
Karjeras konsultēšana vēl ir
kur šodien, piemēram, ceļu strād- ārkārtīgi jauna nozare mūsu valstī.
nieks, spēj nopelnīt pat vairāk nekā Varbūt daudzi no mums atceras
cilvēks ar augstāko izglītību. Nav savulaik skolā veiktos testus, kas
svarīgi, vai tev ir augstākā izglītība pasaka: tu esi radošs, tu vari strā-

Bet, ja reiz mērķtiecīgi un
atbildīgi sava profesija izvēlēta, tad var teikt, ka ar manu
karjeru viss būs kārtībā?
Es esmu pārliecināta, ka šodienas jaunieši noteikti visu mūžu
nestrādās vienā profesijā. 21.
gadsimts pieprasa no mums ārkārtīgi augstas spējas nemitīgi
mainīties, pilnveidoties un apgūt
jaunas prasmes – bez tā darba tirgus vairs nav iedomājams. Nē, es
nesaku, ka gadiem ilgi nav iespējams nostrādāt vienā profesijā.
Piemēram, zinātnieki, ķīmiķi
– viņi sava darba augļus varbūt
sasniedz tikai pēc pārdesmit gadu
darba, bet tomēr virkne profesiju
šo straujo mainību pieprasa. Tieši
tāpēc karjeras konsultants ir tas
atbalsts cilvēkam brīdī, kad atkal
rodas jautājums, uz kuru pašam
nav atbildes. Un tā būtu tikai
normāla prakse, ja laiku pa laikam
cilvēks dotos pie karjeras konsultanta, lai kopā atbildīgi izvērtētu,
kurā virzienā viņam labāk doties.
Nekad nav par vēlu mainīt savu
darba dzīvi. Ja šāda sistēma stabili
darbotos, tad, iespējams, mums
nebūtu tik daudz bezdarbnieku
ar augstāko izglītību, tik liels atbirums augstskolas pirmajā kursā,
tik daudz šuvēju un frizieru, kuri
tā arī nekad savā specialitātē
nestrādās.

Pilsētnieks vērtē

Cik viegli, jūsuprāt,
Jelgavā ir atrast
darbu?
Līga, māmiņa:
Atkarīgs no tā,
kādu darbu
meklē. Atrast
pārdevējas vai
palīgstrādnieka vakanci noteikti nav grūti. Turklāt bieži esmu
redzējusi, ka sludinājumos nemaz
neprasa darba pieredzi, ir gatavi paši
apmācīt. Pati esmu bērna kopšanas
atvaļinājumā un jau kādu laiku skatos juristes vakanci valsts sektorā,
bet piedāvājuma nav. Mamma, kas
ir kundze gados, meklē grāmatvedes
darbu – bez rezultāta. Gandrīz visur
prasa augstāko izglītību, bet viņai
tās nav.
Konstantīns,
jelgavnieks:
Tagad vasarā
sezonas darbi
pie saimniekiem laukos ir
papilnam, bet
pastāvīgu darbu atrast ir neiespējami. Šobrīd kādu laiku pie viena saimnieka skaldu malku. Esmu atsaucies
vairākām vakancēm, ko piedāvā
Nodarbinātības valsts aģentūrā, taču
visur prasa iepriekšēju pieredzi. Kā
tad lai es to pieredzi gūstu, ja mani
neņem darbā? Tiesa, svarīga ir arī
izglītība, taču man tādas nav.
Indra, pavāra
palīdze:
Tieši otrdien
pēc ilgiem
meklējumiem
atradu patstāvīgu darbu un
jau šonedēļ sākšu strādāt par pavāra
palīgu. Tātad atrast var! Pēc profesijas esmu pavāre, bet kādus piecus
gadus sēdēju mājās – auklēju bērnu
un strādāju gadījuma darbus, ko piedāvā diezgan daudz. Daudzi veikali
pilsētā meklē pārdevējas, taču man
nav attiecīgās pieredzes, un mācīties
es vairs negribu.
Svjatoslavs,
santehniķis atslēdznieks:
Ja esi gatavs
strādāt par minimālo algu,
tad darbu atradīsi diezgan ātri. Pie labi apmaksāta darba izredzes tikt ir tikai caur
pazīšanos. Pats iepriekš strādāju
būvniecības veikalā par pārdevēju
konsultantu, bet caur pazīšanos
atradu labāk apmaksātu darbu
celtniecības firmā Rīgā un braukāju. Mums labi, ka Rīga ir tuvu – tur
tomēr izredzes ir lielākas.
Gaļina, atkritumu šķirotāja:
No personīgās
pieredzes zinu,
ka ļoti grūti.
Pēc vairāku
mēnešu meklējumiem vienīgais, ko atradu, ir atkritumu šķirotājas darbs. Pirmo algu
gan vēl neesmu saņēmusi, taču zinu,
ka tie būs 320 eiro. Darbs smags,
taču ir jāpriecājas par to pašu.
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Sabiedriskās vietās lietot
alkoholu ir aizliegts
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējos mēnešos būtiski palielinājies sastādīto administratīvo
protokolu skaits par
alkohola lietošanu sabiedriskā vietā vai uzturēšanos sabiedriskā
vietā tādā alkohola
reibumā, kas aizskar
cilvēka cieņu. Jelgavas
Pašvaldības policija
norāda: iedzīvotāji
vai nu nezina, vai ir
piemirsuši, ka tā ir
rīcība, par ko iestājas
administratīvā atbildība, vai arī ignorē
likumu.
«Iestājoties siltam laikam,
cilvēki vairāk uzturas ārā – parkos, rotaļu un sporta laukumos,
promenādēs un pludmalē. Vajadzētu atcerēties, ka ar atvērtu
alus vai cita alkoholiskā dzēriena pudeli mūsu valstī atrasties
sabiedriskā vietā ir aizliegts – par
to iestājas administratīvā atbildība un var tikt piemērots
sods,» norāda Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce.
Siltajā laikā iedzīvotāji biežāk
manāmi lietojam alkoholu
Raiņa parkā, Čakstes bulvāra
promenādē, pie tirdzniecības
centra «Pilsētas pasāža» un
autobusa pieturvietās, tāpat
Pašvaldības policijas ekipāžas
patrulējot biežāk pamana iereibušos guļam vai sēžam zālē vai
uz soliņiem, retāk – dzīvojamo
māju kāpņutelpās.
Pēdējos mēnešos administratīvā pārkāpuma protokolu
skaits par alkohola lietošanu
vai atrašanos sabiedriskā
vietā reibumā būtiski palielinājies – aprīlī sastādīti 77 protokoli, maijā – 69. Tas ir divas
trīs reizes vairāk nekā ziemas
un rudens mēnešos, tāpēc Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgāk un
piedomāt arī pie tā, ka pieaugušie rāda piemēru jaunatnei
un bērniem. Sevišķi aktuāli
tas ir vasarā, kad skolēniem ir
brīvlaiks un viņi daudz vairāk
laika pavada uz ielām, – pagājušajā gadā nepilngadīgajiem
par alkohola lietošanu sastādīti
40 administratīvā pārkāpuma
protokoli, bet šī gada nepilnos
sešos mēnešos – 18.
S.Reksce atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par
alkoholisko dzērienu vai citu

apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu
lietošanu atļāvusi pašvaldība,
vai par atrašanos sabiedriskās
vietās tādā reibuma stāvoklī,
kas aizskar cilvēka cieņu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais,
viņam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 35 eiro.
Ja persona pieķerta atkārtoti
gada laikā, sods ir bargāks.
Jāpiebilst, ka 2013. gadā
Jelgavas Pašvaldības policija
sastādījusi 487 protokolus (tostarp 40 – nepilngadīgajiem) par
alkohola lietošanu sabiedriskā
vietā, šogad jau sastādīti 272
protokoli (tostarp 18 nepilngadīgajiem). Samērā liels ir arī to
protokolu skaits, kas sastādīts
personai par pārkāpumu atkārtoti gada laikā: pērn tāds bija
121 (tostarp 10 – nepilngadīgajiem), šogad tādi ir 72 (tostarp
3 nepilngadīgajiem).
Jāuzsver, ka līdzīgs aizliegums attiecas arī uz smēķēšanu
sabiedriskās vietās: izglītības un audzināšanas iestādēs,
ārstniecības iestādēs, sociālās
aprūpes, rehabilitācijas institūcijās, tuvāk par 10 metriem
no ieejām ēkās vai būvēs, kur
izvietotas valsts vai pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, sabiedriskā transporta
līdzekļu pieturvietu nojumēs,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kāpņu telpās, gaiteņos un citās
koplietošanas telpās, bērnu
atpūtas un rotaļu laukumos, kā
arī parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli
ierādītas smēķēšanai.

Administratīvā pārkāpuma
protokoli par alkohola lietošanu
vai atrašanos reibumā
sabiedriskā vietā Jelgavā
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Sākusies uzņemšana pilsētas
profesionālajās skolās;
vidusskolās – no 16. jūnija
No 1.lpp.

Jaunus audzēkņus no šīs
nedēļas gaida arī Jelgavas tehnikums. Ņemot vērā to, ka skolas
ēkā Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 37 norit vērienīgi rekonstrukcijas darbi, uzņemšana
notiek skolas filiālē Dobeles ielā
43. Arī Jelgavas tehnikums jaunajā mācību gadā piedāvā divas
jaunas profesijas – skolēniem
pēc 9. klases tehnikums piedāvā
apgūt programmēšanas tehniķa
specialitāti, bet jauniešiem pēc
vidusskolas ar ESF atbalstu
iegūt namu pārziņa kvalifikāciju. Ar profesiju piedāvājumu
var iepazīties skolas mājas lapā

www.jelgavastehnikums.lv.
Būtiski atzīmēt, ka ESF atbalstītajās programmās mācībām uzņem jauniešus, kas
beiguši vidusskolu un ir vecumā
līdz 29 gadiem. Jaunieši, kuri
mācīsies kādā no šīm programmām, par labām sekmēm var
pretendēt uz stipendiju līdz 110
eiro mēnesī.
Skolēnus 10. klasē nākamnedēļ uzņems arī pilsētas vidusskolas un ģimnāzijas. Plānots,
ka šogad pilsētā mācībām vidusskolā uzņems 320 jauniešus,
visvairāk – Valsts un Spīdolas
ģimnāzijā, attiecīgi 85 un 75
skolēnus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Gar Rūpniecības
ielu sastādīti koki

Gar Rūpniecības ielu atjaunots zālājs
un iestādītas 27 jaunas Holandes liepas. Jauni koki ir arī Dambja ielā gar
Jelgavas tiesu un zemessardzes štābu. To īstenoja «Fortum Jelgava».
 Ilze Knusle-Jankevica

Pabeidzot siltumtrases
rekonstrukciju, pilsētas
centralizētās siltumapgādes uzņēmums
«Fortum Jelgava» atjaunojis apstādījumus gar
Rūpniecības ielu – tur
sakārtots zālājs un iestādītas 27 Holandes liepas. Kokus pagājušajā
nedēļā apsekoja pašvaldības ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, kurš
atzīst: «Tie ir ieauguši,
un izskatās, ka būs dzīvotāji.»
«Fortum Jelgava» projektu
«Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes
paaugstināšana, palielinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu;
Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas saistvada izbūve
Rūpniecības ielā un Dambja ielā»

sāka īstenot pagājušajā gadā.
Būvdarbi tika pabeigti līdz gadu
mijai, bet apzaļumošanas un
teritorijas labiekārtošanas darbi
bija jāpabeidz līdz šā gada jūlijam. «Projekts paredzēja izbūvēt
2,52 kilometrus garu saistvadu,
kas savienotu jauno biokoģenerācijas staciju Rūpniecības ielā
ar maģistrālo siltumtīklu Lielajā
ielā. Savienojošais siltumtrases
posms tika izbūvēts no Vīgriežu
ielas pa Rūpniecības ielas zaļo
zonu un Dambja ielu. Saskaņā
ar projektu Rūpniecības ielā tika
nocirsti 39 koki un septiņi krūmi,»
stāsta uzņēmuma komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa. Tagad gar
Rūpniecības ielu atjaunots zālājs
un iestādītas 27 jaunas Holandes
liepas, jauni koki ir arī Dambja
ielā gar Jelgavas tiesu un zemessardzes štābu.
Pašvaldības ainavu arhitekts
A.Lomakins stāsta, ka saņemti
vairāki iedzīvotāju jautājumi par
to, kāpēc koki Rūpniecības ielā nav

Septembrī Jelgavā notiks kārtējie Metāla svētki, un organizatori aicina atsaukties metālapstrādes uzņēmumus un amatniekus, kuri vēlētos tajos piedalīties. «Tas,
ko mēs piedāvājam uzņēmumiem un amatniekiem, ir
iespēja bez maksas reklamēt sevi, savu uzņēmumu un
savu piedāvājumu,» norāda Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Šogad Metāla svētki Jelgavā
notiks 6. septembrī. Plānota
plaša programma, kurā nozīmīgu vietu ieņems uzņēmēju un
amatnieku prezentācijas. «Metāla
svētkos visas dienas garumā, no
pulksten 11 līdz 16, uzņēmēji un

amatnieki varēs bez maksas reklamēt savu uzņēmumu un savu
piedāvājumu – visu no metāla,
sākot no rotaslietām, beidzot ar
apjomīgām konstrukcijām un
tehniku –, lai apmeklētājiem
dotu iespēju iepazīties ar metāla

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
sakarā ar dzeramā ūdens apgādes
sistēmas profilaktisko dezinfekciju
17., 18. un 19. jūnijā ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša.
Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo
hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Ūdeni pirms lietošanas
uzturā ieteicams uzvārīt! «Jelgavas
ūdens» atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» līdz 16. jūnijam aicina
pieteikties tirgotājus un amatniekus
Zāļu tirgum. Tirgus notiks 21. jūnijā
Hercoga Jēkaba laukumā. Pieteikumu
dalībnieki var sūtīt pa faksu 63084676,
pa e-pastu santa.sile@kultura.jelgava.lv
vai pa pastu: «Kultūra», Krišjāņa Barona
ielā 6, LV-3001. Plašāka informācija par
Zāļu tirgu un pieteikšanos pieejama
nolikumā «Kultūras» mājas lapā www.
kultura.jelgava.lv.

Foto: Ivars Veiliņš

 Jūlijā vairākās Jelgavas novada kapsētās gaidāmi Kapu svētki.
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde Kapu
svētkus organizē 5. jūlijā: pulksten 11 – Ciemaldu kapos, pulksten
12 – Apšūtu kapos, pulksten 13 – Vanču
kapos, pulksten 14 – Slimpju kapos,
pulksten 15 – Vimbu kapos, pulksten
16 – Bērzukroga kapos. Piedalīsies
SIA «Velis-A» mākslinieki: Ilvija Bensone (flauta), Linda Auzāne (vijole),
Jānis Kupčs (tenors), Andris Jansons
(koncertmeistars), Māris Neilands (ceremoniju vadītājs) un Jelgavas Katoļu
katedrāles priesteris Jurijs Gorbačevskis.
Glūdas pagasta pārvalde Kapu svētkus
organizē 6. jūlijā: pulksten 12 – Loņu
kapos, pulksten 13 – Rozīšu kapos,
pulksten 14 – Spāru kapos, pulksten
15 – Kažmeru kapos. Piedalīsies mākslinieki: I.Bensone, L.Auzāne, J.Kupčs,
Inita Jurševska (koncertmeistare), ceremoniju vadīs Aldis Barons un priesteris
J.Gorbačevskis. Elejas pagasta pārvalde
Kapu svētkus organizē 27. jūlijā: pulksten 13 – Mūrnieku kapos, pulksten
14 – Parka kapos, pulksten 15 – Sproģu kapos, pulksten 16 – Skroderu
kapos. Piedalīsies: L.Auzāne, I.Bensone,
J.Kupčs, A.Jansons, A.Barons.

iestādīti vienā laidā, atstājot starp
tiem lielākus atstatumus. «Koki
tika iestādīti tur, kur to fiziski atļāva apakšzemes komunikācijas, jo
kokam jau vajag vietu, kur augt,»
viņš skaidro. Liepas esot izraudzītas tāpēc, ka tās ir agresīvajai
pilsētas videi, sevišķi ielu malām,
vispiemērotākais koks. «Liepas
ļoti labi ieaug – no iestādītām simts
liepām nokalst apmēram divas.
Tās var izturēt Latvijas mainīgos
laikapstākļus – karstās vasaras,
aukstās ziemas, lietu, vēju –, ielu
kaisīšanā pielietotās sāls iedarbību,
kā arī aizaudzē radušos stumbru
bojājumus,» papildina A.Lomakins,
norādot, ka Jelgavas pilsētas ielu
apstādījumos tiek izmantoti arī
dažādu šķirņu bērzi, kļavas, vītoli,
ozoli, pīlādži, melnalkšņi, skābarži,
oši. Ainavu arhitekts piebilst, ka
risinājums apstādījumu papildināšanai iztrūkstošajās vietās
Rūpniecības ielā ir lielizmēra krūmu stādījumi – ceriņi, filadelfi jeb  19. jūnijā pulksten 10.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) notiks
neīstie jasmīni un citi.

Gaida uzņēmumu pieteikumus Metāla svētkiem
 Ilze Knusle-Jankevica
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plašo izmantojumu mūsu dzīvē,
popularizētu metālapstrādes nozari, savu uzņēmumu un metāla
izstrādājumus un produkciju,» tā
viņa, norādot, ka no dalībniekiem
pašiem vien ir atkarīgs tas, cik
plaša, interesanta, atraktīva un
radoša būs viņu prezentācija.
«Mēs esam atvērti visām idejām,
tomēr aicinātu uzņēmējus un
amatniekus piedomāt pie tā, lai
arī svētku dalībnieki varētu iesaistīties,» piebilst L.Miķelsone.
Interesenti dalību Metāla svētkos var pieteikt līdz 29. jūnijam,
zvanot pa tālruni 28342419 vai
rakstot pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Skolēnu uzņemšana pilsētas
vidusskolās, ģimnāzijās un profesionālajās skolās
Skola	Datums, darba laiks
Jelgavas Valsts ģimnāzija (Mātera ielā 44)
No 16. līdz 19. jūnijam no pulksten 9 līdz 14,
		20. jūnijā no pulksten 9 līdz 11
Tehnoloģiju vidusskola (Meiju ceļā 9)
No 16. līdz 18. jūnijam no pulksten 9 līdz 15,
19. un 20. jūnijā no pulksten 9 līdz 12
Spīdolas ģimnāzija (Mātera ielā 30)
No 16. līdz 20. jūnijam (pirmdien, otrdien,
trešdien un piektdien no pulksten 10 līdz 15,
ceturtdien no pulksten 14 līdz 19)
Jelgavas 4. vidusskola (Akmeņu ielā 1)
16. un 17. jūnijā no pulksten 9 līdz 15
Jelgavas 5. vidusskola (Aspazijas ielā 20)
No 16. līdz 20. jūnijam katru darbadienu
no pulksten 8.30 līdz 16
Jelgavas 6. vidusskola (Loka maģistrālē 29)
No 16. līdz 18. jūnijam un no 18. līdz 29. augustam
darbadienās no pulksten 9 līdz 13
Vakara (maiņu) vidusskola (Skolotāju ielā 8)
Uzņemšanas komisija strādās 17. jūnijā no pulksten 10 līdz
14, 18. jūnijā no pulksten 14 līdz 18, dokumentus
var iesniegt katru darbadienu no pulksten 9 līdz 16
Jelgavas Amatu vidusskola (Akadēmijas ielā 25) No 11. jūnija līdz 7. jūlijam
darbadienās no pulksten 8 līdz 14
Jelgavas tehnikums (filiālē Dobeles ielā 43)
No 11. jūnija līdz 10. jūlijam (no pirmdienas līdz ceturtdienai
no pulksten 9 līdz 16, piektdienās no pulksten 9 līdz 15)
Jelgavas Mūzikas vidusskola (Lapskalna ielā 2)
No 16. līdz 25. jūnijam darbadienās no pulksten 8.30 līdz 17

lekcija bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem «Traumatisms». Varēs uzzināt,
kā izvairīties no traumām un veselības
problēmām, īpaši vasarā, kā pareizi rīkoties un kā sniegt pirmo palīdzību traumas
gadījumā. Pēc lekcijas – aktivitātes un
konkursi bērniem un jauniešiem, zinošākie
saņems balvas. Pasākumu organizē SIP un
Sociālo lietu pārvalde. Sīkāka informācija
pa tālruni 29398851, 22497547.
 Šonedēļ Jelgavā viesojās konkursa
«Eiropas Gada pašvaldība» Zemgales Plānošanas reģiona vērtēšanas
komisija. Komisija viesojās trīs ar
izglītību un atbalsta sniegšanu ģimenēm saistītās iestādēs – pirmsskolas
izglītības iestādē «Ķipari», Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
un «Jundas» vasaras nometnē «Lediņi».
Žūrijas komisijas vadītājs Jānis Pelsis
spriež, ka Zemgalē atbilstošajā divu
pašvaldību konkurencē Jelgava pagaidām izskatās pārāka. «Vispirms jau
mēs iepazināmies ar pašu pašvaldību
sagatavoto pieteikumu, bet tagad tiekamies ar speciālistiem klātienē. Mūsu
mērķis nav bargi vērtēt, bet gan palīdzēt
par sevi stāstīt, lai pašvaldības spēcīgāk
sagatavotu 2. kārtai,» norāda pagājušā
gada konkursa uzvarētāja Iecavas novada domes priekšsēdētājs J.Pelsis.
 Jelgavā šonedēļ – Krievu kultūras
nedēļa. Sabiedrības integrācijas pārvaldē durvis vērusi Jelgavas krievu biedrības
«Istok» sagatavotā izstāde «Mēs slāvi»,
kurā iespējams aplūkot krievu tradicionālos traukus, lakatus, matrjoškas, bet
visu nedēļu divos ēdināšanas uzņēmumos piedāvājumā krievu tradicionālie
ēdieni: ģimenes restorānā «Hercogs»
– Kijevas kotlete, bet bistro «Silva»
– aukstā zupa uz kvasa bāzes, pankūkas
ar ikriem, dažādi pīrāgi. Savukārt 12.
jūnijā pulksten 18 jelgavnieki aicināti
uz «Istok» ansambļa «Slavjanočka»
desmit gadu jubilejas koncertu Jelgavas
kultūras namā, kurā piedalīsies arī 2.
pamatskolas, 5. vidusskolas kolektīvi un
draugi. Ieeja – bez maksas.

Ritma Gaidamoviča
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atbildam

Luksoforu skaņas
signāla stiprums ir
vidēji 60 decibeli

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavniece Helena, kura ir vājredzīga,
atbildīgajiem dienestiem lūdz pievērst
uzmanību ar skaņas signālu aprīkotajiem
luksoforiem. Viņa novērtē, ka Jelgavā
šādi luksofori vispār ir, taču, ikdienā
pārvietojoties pa pilsētu, ievērojusi, ka
atsevišķos krustojumos luksofora signāls
ir par skaļu, savukārt citviet – knapi
dzirdams. «Dobeles šosejā tas ir par
skaļu, bet, teiksim, Lielās un Pasta ielas
krustojumā – par klusu. To pat īsti nevar
dzirdēt!» piemēru min Helena.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja
Dzidra Staša informē, ka luksoforu
skaņas signāla regulēšanas procesā tika
iesaistīts arī Latvijas Neredzīgo biedrības

pārstāvis – Jelgavas teritoriālās organizācijas vecākā sociālā rehabilitētāja Ilze
Makarova-Makaronoka –, un sadarbībā
ar viņu rasts optimāls skaņas signāla skaļums, kas atbilst gan Latvijas standartā
noteiktajam, gan arī ir pietiekams, lai
vājdzirdīgajiem cilvēkiem palīdzētu orientēties, šķērsojot krustojumus. «Luksoforu
aktivizēšanas ierīcēs ieregulējot skaņas
līmeni, mums jāņem vērā gan vājdzirdīgo
vajadzības, gan arī apkārtējo cilvēku intereses – signāls nedrīkst traucēt apkārtējo
māju iedzīvotājiem. Atbilstošais Latvijas
valsts standarts paredz, ka skaņas signāla
skaļumam luksoforos jābūt robežās no
30 līdz 90 decibeliem metra attālumā no
skaņas avota, un Jelgavā krustojumos,
kuros luksofori aprīkoti ar skaņas signālu,

tas ir vidēji 60 decibeli,» skaidro Dz.Staša,
norādot, ka visas šīs ierīces aprīkotas ar
dimmēšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka,
pieaugot fona troksnim apkārtējā vidē, pakāpeniski – par pieciem decibeliem – automātiski pieaug arī signāla, kas paredzēts
vājdzirdīgajiem, skaņa.
Dz.Staša piebilst, ka šāds skaņas līmenis rasts sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo
biedrību – tās pārstāve I.Makarova-Makaronoka kopā ar inženieriem un atbildīgajiem speciālistiem personīgi pārbaudīja
visus krustojumus, kuros luksofori
aprīkoti ar skaņas signālu, un skaņas
ieregulēšanas procesā vērā ņemts viņas
ieteikums: attālinoties no viena skaņas
avota, jādzird nākamā signāls, lai cilvēks,
kurš, šķērsojot krustojumu, vadās pēc
skaņas, nepazaudētu virzienu. «Šis norādījums arī ņemts vērā un ievērots visos ar
skaņas signālu aprīkotajos krustojumos,
turklāt pēdējā laikā arī nav saņemtas
sūdzības no apkārtējo māju iedzīvotājiem
par to, ka viņiem traucētu luksoforu radītais troksnis,» tā satiksmes organizācijas
plānotāja, piebilstot, ka visas skaņas
ierīces periodiski tiek apsekotas, lai pārliecinātos, vai iestatītais signāla skaļums
kaut kādu iemeslu dēļ nav «izregulējies»
un kļuvis skaļāks vai klusāks.
Arī Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas vecākā
sociālā rehabilitētāja I.Makarova-Makaronoka «Jelgavas Vēstnesim» apstiprina, ka «visi pilsētas luksofori ir ideāli
saregulēti un skaņas līmenis atbilst gan
neredzīgo vajadzībām, gan arī visiem
noteikumiem». «Jelgava tiešām ir mums
ļoti pretimnākoša pilsēta, un mēs to
novērtējam,» tā viņa, piebilstot, ka Neredzīgo biedrībā citiem iebildumu pret esošo
signāla skaļumu neesot.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ne vienmēr pēc 14 dienām patversmē
nonākušo dzīvnieku iemidzina
«Vai Jelgavas patversmē dzīvniekus
tur tik ilgi, kamēr atrodas saimnieks,
vai arī pēc noteikta laika iemidzina?»
vēlas zināt Egija.
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
mazo dzīvnieku patversmes vadītāja
Unda Ģēģere skaidro, ka saskaņā ar
likumdošanu visi dzīvnieki, kas uzņemti patversmē, obligāti jāizmitina
14 diennaktis un uzturēšanās izdevumus apmaksā pašvaldība, no kuras
tie nākuši un ar kuru patversmei ir
noslēgts līgums. Tos, kas uzņemti kā
bezsaimnieka klaiņojoši dzīvnieki, šo
14 dienu laikā nevar nodot adopcijai, jo
jāgaida īpašnieks. «Tātad, ja dzīvnieku
tā agrākais īpašnieks kādu iemeslu
dēļ ir pametis uz ielas vai piesietu pie
patversmes sētas, pirmās 14 dienas attiecībā uz to patversme nevar pieņemt
nekādus lēmumus – ne nodot adopcijai,
ne sterilizēt, arī ne eitanazēt, pat ja
tā būtu dzīvniekam, lai arī šķietami
nežēlīga, tomēr labākā izeja. Jo var
gadīties, ka vecais, aklais, novārgušais
un audzējiem klātais šunelis kādai tantītei ir visas dzīves jēga un vienkārši ir
pasprucis savā vaļā,» stāsta U.Ģēgere.
Bet, sākot ar 15. dienu, dzīvnieks pāriet patversmes īpašumā, un likums
paredz, ka attiecībā uz to patversme
var pieņemt lēmumu par nodošanu vai
atstāšanu adopcijai vai arī eitanāziju.
«Ja dzīvnieks patversmē nonāk ar pavaddokumentiem, ka saimnieks no tā
atteicies, tas uzreiz pāriet patversmes
īpašumā un ir nododams adopcijai.

Parasti gan sākumā cenšamies pavērot
dzīvnieka uzvedību, raksturu, noskaidrot veselības stāvokli un tikai tad viņu
piedāvāt adopcijai,» piebilst viņa.
Dzīvnieki patversmē galvenokārt
nonāk saskaņā ar pašvaldības rīkojumu
pēc tam, kad no iedzīvotājiem saņemts
ziņojums par klaiņojošu, pamestu,
pieklīdušu, agresīvu vai ievainotu dzīvnieku (POIC tālrunis – 8787). Arī kaķu
kolonijas tiek izķertas pēc iedzīvotāju
pieprasījuma saskaņā ar plānu. «Aiz
katra noķertā un patversmē nogādātā
dzīvnieka stāv kāds ziņotājs – tā nav
ne pašvaldības, ne dzīvnieku ķērāju,
ne arī mūsu «pašdarbība». Tāpēc īpaši
privātmāju rajonu, kuros parasti kaimiņi pārzina viens otra dzīvniekus,
iedzīvotājus gribu lūgt: ja redzat, ka tiek
noķerts vai no kāda pagalma izmucis
dzīvnieks, paziņojiet, lūdzu, par to
saimniekam, lai «bēglis» ātrāk atgrieztos mājās, iespējams, līdz patversmei
nemaz nenonācis. Ja esat novērojuši,
ka kaimiņš savus dzīvniekus atstāj
novārtā, ļauj tiem regulāri klaiņot un
traucēt apkārtējos, jāvēršas Pārtikas
un veterinārajā dienestā un Pašvaldības
policijā ar iesniegumu,» tā viņa.
Pēdējā pusgadā patversmē kopā
uzņemti 123 suņi, 166 kaķi, mājas
sesks, divi truši un kāmis. Pie īstajiem
saimniekiem atgriezušies 52 suņi un
septiņi kaķi, adoptēti 45 suņi, 45 kaķi,
abi truši, mājas sesks un arī kāmis. «19
minču tālāku aprūpi uzņēmies «MinkuSOS». Runājot par dzīvniekiem, kas
atgriezušies pie īpašnieka, jāteic, ka vēl

pirms dažiem gadiem šis skaitlis «salasījās» kopā labi ja divos gados, kaut arī
uzņemto dzīvnieku skaits bija lielāks,
taču ar katru gadu situācija uzlabojas,»
piebilst U.Ģēģere.
Šobrīd patversmē vecos un jaunos
īpašniekus gaida 30 suņi un 38 kaķi.
Patversmē vienlaicīgi var izmitināt apmēram 40 – 50 suņus un tikpat kaķu.
Mazo dzīvnieku izolatora vadītāja
informē – lai dzīvnieku adoptētu, iepriekš var sazvanīties, lai vienotos par
apmeklējuma laiku un uzzinātu par
piedāvājumā esošajiem dzīvniekiem
(tālrunis – 63021924, 25466077 vai
63024665). «Ja pēc apmeklējuma esat
pie mums atradis savu jauno ģimenes
locekli un draugu, jānokārto formalitātes – jāaizpilda adopcijas protokols,
ar parakstu apliecinot, ka apzināties
jauno atbildību un pienākumus, un
jāatstāj ziedojums (iespējas piedāvās
personāls). Ja dzīvnieks būs atbilstošā
vecumā, klīnikā viņu vakcinēs pret trakumsērgu un sniegs konsultāciju par
veterinārās aprūpes un ēdināšanas jautājumiem,» piebilst viņa, iedzīvotājus
arī aicinot ziedot mazo dzīvnieku patversmes iemītniekiem. To var izdarīt
«Universitātes Vetfonda» veterinārās
aptiekas kasē (pozīcija «Barības») vai
LLU Veterinārās klīnikas reģistratūrā
(pozīcija kasē «Patversme»). Līdzekļi
tiks izlietoti dzīvnieku profilakses pasākumiem, ārstniecībai, sterilizācijai,
papildbarības iegādei.

Ceturtdiena, 2014. gada 12. jūnijs

Pulksteņa redzamību var
uzlabot tikai slīdrāde

Foto: Ivars Veiliņš

«Stāvot pilsētas autobusu centra pieturā pie autobusu sarakstiem, Lielās un
Katoļu ielas krustojumā esošajā afišu
staba displejā nevar redzēt laiku – gaisa
temperatūru un uzrakstus, kas vēsta
par galvenajiem notikumiem Jelgavā,
gan,» laikraksta redakcijā vērsās kāda
jelgavniece, vēloties noskaidrot, vai ir
iespējams nodrošināt, lai no pieturvietas būtu redzams arī laiks, jo, gaidot
autobusu, tas ir būtiski.
Lielās ielas rekonstrukcijas laikā tās
krustojumā ar Katoļu ielu un vēl citos
krustojumos tika uzstādīti moderni
afišu stabi ar elektronisko displeju, uz
kura tiek rādīts laiks, gaisa temperatūra, datums un dažādi uzraksti par
aktuālo pilsētā. Šādi afišu stabi ir arī
Raiņa ielā un Čakstes bulvārī.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Infrastruktūras gudrās vadības sistēmas nodaļas vadītājs Māris
Skudra skaidro, ka šobrīd visos afišu

stabos izmantotā programmatūra
slīdrādi nodrošina tikai tekstuālajiem
paziņojumiem, bet laika un temperatūras rādījumiem ir konstanta vieta.
«Uzstādot programmatūru, vērā tika
ņemts nepieciešamais simbolu skaits,
lai atspoguļotu šos mērījumus, un aprēķināti attālumi, kā tos izvietot uz displeja tā, lai gan laiks, gan temperatūra,
gan datums būtu redzami no vairākām
pusēm, nevis tikai vienā vietā,» viņš
norāda. «Šo situāciju varētu atrisināt,
veicot izmaiņas programmatūrā un
arī mērījumus atspoguļojot slīdrādē,
tā M.Skudra, piebilstot, ka šobrīd tiek
izvērtēti tehniskie risinājumi.
Līdz šim «Pilsētsaimniecība» sūdzības par to, ka no vienas vai otras vietas
nav redzams laiks vai cits rādījums
uz jauno afišu stabu displejiem, nav
saņēmusi.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Pateicības

Paldies par skaistajiem
Pilsētas svētkiem!
Gribu pateikt lielu paldies par skaistajiem Jelgavas Pilsētas svētkiem. Katra
pilsēta cenšas organizēt savus svētkus,
bet mums tas izdevās lieliski! Paldies
pilsētas vadībai, īpaši Andrim Rāviņam,
māksliniekiem, kultūras nama darbiniekiem un visiem, kas tajā piedalījās.
Priecājos par skaisto gājienu un
ikdienā pat neaizdomājos, ka mūsu
pilsētā ir tik daudz bērnu.
Interesanti bija noskatīties un noklausīties rūpnīcā «Amo Plant» par
mikroautobusa izmēģinājuma braucieniem uz Vidusāziju pirms 50 gadiem.
Neaizmirstama bija vikingu liellaivas
«Nameisis» sagaidīšana. Pūta spēcīgs

vējš, bet vīri airēja. Viņus krastā sagaidīja pūtēju orķestris un pilsētas
vadība. Brašie airētāji atbildēja precīzi
uz visiem uzdotajiem jautājumiem.
Noderīga ekskursija bija arī biokoģenerācijas stacijā – redzējām, kur ražo
siltumu jelgavniekiem.
Tāpat neizpalika redzētās teātra
izrādes un koncerti – jauki, neaizmirstami svētki.
Mūsu pilsētas vadība māk sakopt
pilsētu un noorganizēt svētkus!
Vēlreiz paldies, ka tādi notika. Gaidīsim nākamgad 750!
Pensionāre Velta Kviese

Prieks par Zinātniskās bibliotēkas
darbinieku uzdrošināšanos!
Īsi pēc maija vidū aizvadītās Muzeju
nakts «Jelgavas Vēstneša» redakcija no
lasītājas Lilitas Ozolas saņēma pateicības
vārdus Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai,
kas Muzeju nakts pasākumos iesaistījās
pirmo reizi. «Var tikai apbrīnot darbinieku
bagāto izdomu, sagādājot daudzveidīgo
piedāvājumu atbilstoši šī gada Muzeju
nakts tēmai,» raksta L.Ozola.

«Muzeju nakts pasākumi Jelgavā kļūst
arvien daudzveidīgāki. Pirmo reizi tajos
iesaistījās arī Zinātniskā bibliotēka, piedāvājot apmeklētājiem 14 dažādas izvēles
iespējas, ko apskatīt, kādās aktivitātēs
piedalīties. Atzinīgi jāvērtē, ka īpaši bija
padomāts par piedāvājumu bērniem, kā arī
sagatavotais saraksts ar norādēm, kas kādā
telpā un cikos notiks vai ir apskatāms.
Var tikai apbrīnot darbinieku bagāto
izdomu, sagādājot daudzveidīgo piedāvājuSagatavoja Sintija Čepanone mu atbilstoši šī gada Muzeju nakts tēmai.

Iespaidīga un krāšņa bija izstāde «Grāmata
sarkanā». «Dzintara dziednīcas» kosmētikas produktus, Svētē ražoto suvenīru
– ēdamo dzintaru – varēja apskatīt, iegādāties, laimēt loterijā un arī pasūtīt uz e-pastu
publikāciju apkopojumu par tēmām, kas
saistītas ar dzintaru. Informatīvi bagāta
un skaista bija slīdrāde «Ielikšu tev mazo
dzintaru plaukstā», ko varēja skatīt jaukas
mūzikas pavadījumā. Arī šo materiālu
varēja pasūtīt uz savu e-pastu.
Grāmatu spociņa meklēšana bija interesanta ne tikai bērniem. Ekskursija bibliotēkas krātuvēs ļāva lasītājiem kaut nedaudz
aptvert, kur un kā tiek uzglabāts milzīgais
materiālu daudzums un pa kādiem labirintiem darbiniekiem jāpārvietojas, lai
sameklētu lasītāja pieprasīto.
Tikai daži pieminētie no piedāvājuma
liecina par rūpīgo, pārdomāto gatavošanos
Muzeju naktij un bibliotēkas darbinieku
lielo ieguldīto darbu. Paldies jums visiem!»

Ceturtdiena, 2014. gada 12. jūnijs

Startēs Eiropā

Latvijas vicečempioni volejbola klubs
«Biolars/Jelgava» nākamajā sezonā plāno
startēt Eiropas CEV Izaicinājuma kausa
izcīņā. «Jau vairākus gadus mūsu kluba
prezidents runāja par to, ka komanda
būtu jāpiesaka šīm sacensībām, bet šogad
beidzot nolēma, ka jāstartē. Pirmajā gadā
mums nav izvirzīti nekādi mērķi. Galvenais
ir piedalīties un saprast, ko tas vispār nozīmē, kāds līmenis ir šajās sacensībās un vai
komandai no Latvijas tas ir pa spēkam.
Gribam to izbaudīt uz savas ādas, lai varētu
izdarīt kādus secinājumus,» tā komandas
«Biolars/Jelgava» menedžeris Andrejs
Jamrovskis, piebilstot, ka spēles Eiropas
CEV Izaicinājuma kausā notiks rudenī – pēc
tam, kad komanda jau būs sākusi Schenker
līgas sezonu.

Sestdien ZOC –
pludmales
volejbols un
strītbols
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 14. jūnijā, no pulksten 11 pie Zemgales Olimpiskā centra (ZOC) notiks
pludmales volejbola un strītbola sacensības. Komandas
var pieteikties iepriekš, kā arī
sacensību dienā.
Jelgavas atklātais pludmales volejbola
turnīrs notiks otro gadu, un šogad tam
būs trīs posmi: 14. jūnijā, 12. jūlijā un 16.
augustā (finālposms). «Piedalīties var
ikviens, kurš vēlas, bez vecuma, dzimuma
un profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem. Var veidot vīriešu, jaukto komandu
ar vīrieti un sievieti laukumā vai meiteņu
komandu, bet visi spēlēs kopā, nedalot
komandas atsevišķās grupās pēc vecuma
vai dzimuma,» norāda sacensību organizators Andrejs Jamrovskis. Viņš piebilst,
ka maksimālais dalībnieku skaits ir 24
komandas (komandā divi spēlētāji). Ja
pieteiksies vairāk nekā 24 komandas,
priekšroka tiks dota komandām, kurās
abi vai viens spēlētājs ir jelgavnieks.
Šogad tiks arī veidots turnīra reitings,
dalībniekiem atkarībā no izcīnītās vietas posmā piešķirot reitinga punktus.
«Trešajā jeb fināla posmā komandas tiks
sadalītas grupās, pamatojoties uz reitinga
punktiem. Līdz ar to komandām, kas būs
piedalījušās abos iepriekšējos posmos un
sakrājušas vairāk punktu, būs izredzes
līdz finālam nokļūt pa vieglāku ceļu, pretī
saņemot relatīvi vājākus pretiniekus.
Tiem, kuri varbūt startēs tikai pēdējā
posmā un kuriem reitinga punktu nebūs,
nāksies pacīnīties,» tā A.Jamrovskis, piebilstot, ka šāda sistēma izvēlēta, lai stimulētu komandas startēt visos posmos.
Piesakot dalību pludmales volejbolā līdz
sacensību nedēļas piektdienas (13. jūnija)
pulksten 22, dalības maksa komandai
būs 10 eiro; piesakoties sacensību dienā
līdz pulksten 10.15 – 14 eiro. Komandas
pieteikums ar abu dalībnieku vārdiem
un kontaktinformāciju jāsūta pa e-pastu
vkbiolars@gmail.com.
Paralēli notiks arī «Ghetto Basket»
turnīra un Jelgavas atklātā strītbola
čempionāta posms – sākotnēji tas bija
paredzēts 17. jūnijā pie Sporta halles,
bet ir pārcelts uz 14. jūniju pie ZOC.
Organizatori norāda, ka komandas tiks
dalītas trīs vecuma grupās: 1997. gadā
dzimušie un vecāki (sievietes, vīrieši),
1998. – 1999. gadā dzimušie (jaunietes, jaunieši), 2000. gadā dzimušie un
jaunāki (zēni, meitenes). Jāatgādina,
ka turnīrā ir astoņi posmi, no kuriem
četri ir arī vienlaikus Jelgavas atklātā
čempionāta posmi. Nākamie posmi: 4.
posms – 1. jūlijā pie Sporta halles (līdz
25 gadiem), 5. posms un Jelgavas čempionāts – 12. jūlijā ZOC (visas vecuma
grupas), 6. posms – 29. jūlijā pie Sporta
halles (līdz 25 gadiem), 7. posms un
Jelgavas čempionāts – 12. augustā pie
Sporta halles (visas vecuma grupas), 8.
posms – 26. augustā pie Sporta halles
(līdz 25 gadiem).

Lānso – kopvērtējumā pirmais

Pēc trīs SMScredit.lv BMX
Latvijas čempionāta posmiem Jelgavas kluba «Mītavas kumeļi» sportists
Alvis Lānso (attēlā) nostiprinājis savas kopvērtējuma līdera pozīcijas, arī
3. posmā izcīnot uzvaru
krūzeros 30+. Vēl 3. posmā sudrabs Vanesai Buldinskai G14+ grupā,
kura kopvērtējumā ieņem otro vietu. Šobrīd
BMX čempionāta kopvērtējumā G10 grupā
2. vietā ir «Mītavas kumeļu» sportiste Paula
Zavinska, G14+ otrā – V.Buldinska, krūzeros
30+ pirmais – A.Lānso, B 5-6 grupā otrais
– Rihards Laimīte, B7 trešais – Rodrigo Antulis, B14 trešais – Roberts Dancis. Ceturtais
posms notiks šajā nedēļas nogalē.

sports
Sezonu noslēdz ar bronzu

Atpūtas bāzē «Baiļi»
Kauguros norisinājās
Latvijas alpīnistiem
nozīmīgākās sacensības alpīnisma tehnikā
– Zelmas Bej-Mamikonjanas kausa izcīņa.
Otro gadu «Jundas»
pulciņa «Remoss» dalībnieki sezonas noslēdzošajās sacensībās
izcīnījuši 3. vietu elites grupā, bet Nauris
Hofmanis un Oskars Vaitkevičs individuāli
sasaistē ieguva 1. vietu. Komandai bija jāveic sasaišu distances, glābšanas darbi, gaisa pārceltuvju sistēmas (virvju spriegošana)
un fināldistance. Komandā startēja Oskars,
Nauris, Klāvs Ģērmanis, Liene Vaitkeviča,
Rūta Liflande, Normunds Hofmanis.
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Līderis pēc diviem posmiem

Pēc pirmajiem diviem Latvijas atklātā triāla
čempionāta posmiem A grupā līderis ir
«Agarska triāla kluba» braucējs Andris
Grīnfelds. Latvijas atklātā čempionāta
pirmajos posmos piedalījās arī sportisti no
Slovākijas, Igaunijas un Lietuvas, pavisam 53
dalībnieki, kas ir pagaidām pēdējo laiku lielākais dalībnieku skaits Baltijas triālā. Andra
sīvākie konkurenti šajos posmos bija šobrīd
spēcīgākais slovāku triālists Peters Vranaks
un bijušais «Agarska triāla kluba»,
tagad «MT skolas»
braucējs Kaspars
Vērnieks. Trešais
Latvijas čempionāta posms notiks
14. jūnijā Ugālē.

Uzdevums jaunajam
trenerim – bronza Latvijā
Ar divām uzvarām virslīgas
čempionātā savu trenera karjeru FK «Jelgava» rindās sācis
leģendārais bijušais Latvijas
izlases kapteinis Vitālijs Astafjevs. Viņš Jelgavas komandu
trenē mazliet vairāk nekā nedēļu, un jau ir paziņojis: viņa
galvenais mērķis ir panākt,
lai komanda būtu kā vienots
mehānisms.

Ziemas peldētāji jeb roņi
īsi pirms Jāņiem pārbaudīs
savu izturību, peldot pa Liel
upi no Jelgavas jahtkluba
līdz Pils salas galam. Peldējums notiks 21. jūnijā no
pulksten 12.
«Jelgavas roņu» pārstāvis Aleksandrs
Jakovļevs stāsta, ka distances garums ir
četri kilometri. Šobrīd gatavību veikt šo
distanci izteikuši desmit kluba biedri,
bet viņš spriež, ka 15 dalībnieki noteikti
savāksies. Tāpat tiks uzaicināti roņi no

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam darbiniekam – 1
slodzi. CV sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.
SIA «Krokuss» piedāvā darbu tirdzniecības
pārstāvim Zemgales reģionā. Papildu informācija: www.krokuss.lv.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums «Lejnieki
Food» piedāvā darbu fiziski veselam un
tehniku cienošam darbiniekam/-cei. Darbu
veidi ļoti daudzveidīgi: darbs pie konveijera vadības pults, dārzeņu pieņemšana,
kravu komplektēšana, darbs ar autopacēlāju, remontdarbi, darbinieku transportēšana uz un no darba, dažādi āra darbi u.c.
Prasības: godīga attieksme pret darbu,
precizitāte, augsta atbildības sajūta pret
uzticēto, B kategorijas autovadītāja apliecība. Tiek dots dienesta busiņš. Alkohola
cienītāji neinteresē. Darbs 6 dienas nedēļā.
Tel.28345474.

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Šoferis ar stāžu – B, C, D un 95. kods.
Tālrunis 26181631.
Vīrietis (55) meklē darbu.
Tālrunis 25342146.

Vēlas īrēt
Pensionāre 1ist. dzīvokli. T.29727630

Pārdod
Labu 2istabu dzīvokli Jelgavas nov.
Patīkami, klusi kaimiņi. T.27816868
Granti mūrēšanai ar piegādi.
T.26733853, 29669007
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868
Labu melnzemi un smiltis.
T.26733853, 29669007
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Foto: Ivars Veiliņš
No 4. jūnija FK «Jelgava» ir jauns galvenais treneris – ilggadējais Latvijas izlases spēlētājs Vitālijs Astafjevs. Līdz ar treneru maiņu mainījies arī komandas
šīs sezonas mērķis – nu tā ir bronzas medaļa Latvijas virslīgas čempionātā.
Izvirzītie mērķi un gaidāmās spēles Eiropas līgā V.Astafjevu nebaida, bet viņš
atzīst, ka tā ir liela atbildība. «Man nav pieredzes galvenā trenera amatā,
bet ir spēlētāja pieredze starptautiskā līmenī, trenera asistenta pieredze un
liela vēlme strādāt, tāpēc domāju, ka mums viss izdosies,» tā viņš.
komandas interesēm,» norāda treneris.
Treneru maiņu atzinīgi vērtē arī
paši spēlētāji un cer, ka V.Astafjevs spēs
komandā ienest jaunas vēsmas ar savu
futbolista pieredzi. Aizsargs Deniss
Petrenko norāda, ka manāmas jau pirmās izmaiņas – viens no jaunā trenera
uzstādījumiem ir ļoti precīza spēle aizsardzībā, tomēr neaizmirstot arī par uzbrukumu. Neskatoties uz to, V.Astafjevs
vairāk brīvības laukumā dod aizsargiem,
lai viņi strādātu ne tikai aizsardzībā, bet
arī uzbrukumā. «Tas, ka mūsu treneris ir
izcils futbolists, dod mums, spēlētājiem,
papildu motivāciju,» piebilst D.Petrenko.
Treneris arī spēlētājiem norādījis, ka
izredzes iekļūt Latvijas izlasē visiem ir
vienādas. «Galvenais kritērijs ir spēle, ko
futbolists rāda laukumā. Spilgts piemērs
tam ir FK «Jelgava» kapteinis Gints
Freimanis – pirms Latvijas Kausa fināla
viņš bija tikai kluba spēlētājs, bet pēc
Kausa fināla kļuva par izlases kandidātu
un arī debitēja izlases sastāvā Baltijas

Kausā,» norāda viņš.
Jāpiebilst, ka V.Astafjevs Latvijas izlases sastāvā aizvadījis 167 spēles (Eiropas
futbola rekords) un iepriekš strādāja FC
«Skonto» par galvenā trenera asistentu.
Kā spēlētājs V.Astafjevs Latvijas čempionātā ir triumfējis astoņas reizes ar
«Skonto» komandu, bet karjeras laikā
spēlējis arī spēcīgajā Kazaņas komandā
«Rubin» (guva desmit vārtus 30 spēlēs),
kā arī klubos Austrijā un Anglijā.
Vēl kopā ar V.Astafjevu Jelgavas klubam pievienojās viņa kolēģis «Skonto»
rindās vārtsargu treneris Andrejs Piedels, kurš strādā arī ar Latvijas valstsvienību, trenera asistenta vietu saglabājis
Dāvis Caune.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka uzreiz pēc uzvaras Latvijas
Kausā veselības problēmu dēļ komandu
pameta tās galvenais treneris Vladimirs
Beškarevs. Nelielas pārmaiņas piedzīvoja arī komandas sastāvs un pārējais
treneru korpuss.

Peldēs četrus kilometrus

 Ilze Knusle-Jankevica

Piedāvā darbu

Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
kamīnus, pirtskrāsnis, siltummūrus, skursteņus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

 Ilze Knusle-Jankevica

FK «Jelgava» izpilddirektors Jānis
Vuguls norāda, ka izvērtēti tika vairāki
kandidāti, bet kluba vadība atzina, ka
V.Astafjevs ir vispiemērotākais. «Vispirms viņš ir autoritāte spēlētājiem,
jo pats ir bijis labs futbolists. Otrkārt,
viņam ir arī trenera pieredze, strādājot
ar Latvijas izlasi un kā otrajam trenerim
FC «Skonto». Mēs uzskatījām, ka Vitālijam ir īstais laiks turpināt karjeru kā
galvenajam trenerim, un kāpēc ne FK
«Jelgava»? Mūsuprāt, šī kombinācija var
pacelt Jelgavas klubu jaunā līmenī,» tā
viņš, norādot, ka līdz ar trenera maiņu
mainījies arī komandas mērķis – jaunais
uzstādījums šosezon ir cīnīties par medaļu Latvijas čempionātā, kā arī iekļūšana
Eiropas līgas 2. kārtā (tiesības spēlēt
Eiropas līgā komanda ieguva, uzvarot
Latvijas Kausā).
Jaunais treneris jau vadījis komandu
divās virslīgas spēlēs. Izbraukumā ar 1:0
pieveikts Jūrmalas «Spartaks» (vārtus
guva Oļegs Malašenoks), mājās arī ar
1:0 – BFC «Daugavpils» (vārtus guva
Vladislavs Kozlovs). V.Astafjevs norāda,
ka piedāvājumu kļūt par Jelgavas kluba
treneri pieņēmis uzreiz. «Tas ir labs
piedāvājums, man simpatizē šis klubs ar
savu nostāju pret futbolu, un arī puiši ir
rādījuši labu sniegumu,» tā viņš. Par savu
primāro uzdevumu viņš uzskata komandas izveidošanu kā vienotu mehānismu.
«Man ir dažas pamata prasības, ar kurām
spēlētājus jau iepazīstināju. Vispirms ir
disciplīna. Otrkārt, katram spēlētājam
ir jāzina sava vieta laukumā un savi pienākumi. Treškārt, futbolistam ir jāprot
savas personiskās intereses pakārtot
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citiem Latvijas klubiem. «Iespējams,
atbrauks peldētāji no Ogres, Saldus un
citām Latvijas pilsētām,» tā viņš.
Peldējuma mērķis nav sacensties
citam ar citu, bet gan pašiem ar sevi,
pārbaudot, vai pietiks spēka un izturības nopeldēt distanci, kas ir garāka
par tām, kas tiek peldētas sacensībās.
«Galvenā pasākuma ideja ir peldēt visu
gadu, vasarā vēlams atklātā ūdenī, kā
arī gribējām apvienot vienā pasākumā
roņus ar jahtklubu,» tā A.Jakovļevs.
Par peldētāju drošību gādās vismaz trīs
jahtas un viena motorlaiva, kas dosies
distancē līdz ar viņiem un uzņems uz
klāja tos, kam nepietiks spēka aizpel-

dēt līdz galam. Pagājušajā gadā četru
kilometru distance bija pa spēkam
vien trim peldētājiem – Aleksandram,
Dmitrijam Žigunovam un Valērijam
Kisļakovskim. «Neteikšu, ka peldēt ir
grūti, jo mēs jau peldam lēni. Ja gribas,
var arī apstāties un uzņemt spēkus, lai
turpinātu distanci,» tā A.Jakovļevs.
Tiesa, skatītājiem iespēja sekot līdzi
peldējumam no krasta būs apgrūtināta – jahtkluba teritorijā varēs redzēt
startu, bet Pils salas galā – finišu.
Tāpēc A.Jakovļevs aicina jelgavniekus
apvienot šo pasākumu ar atpūtu uz
ūdens un sekot līdzi peldētājiem no
ūdensvelosipēda vai laivas klāja.

Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
SIA «Kreatīvs» – ražotājs: zārki, krusti, viss
bērēm. Pieminekļi, skulptūras pēc pasūtījuma. Viss kapu labiekārtošanai. Ražotāja
cenas. T.29537176, 29140295
Ozola briketes ar piegādi 145 EUR.
T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes ar piegādi
130 EUR. T.27029553

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Senlaiku porcelāna figūriņas, apgleznotas
vāzes, šķīvjus. T.29954171
Dārgi pērku dzintaru un izstrādājumus.
T.22062049
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434.

Dažādi
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
uzņēmumu dibināšana; maksātnespējas lietas. www.ademide.lv. Raiņa 14,
t.29179847
Pļauju zāli. T.25994203.
Pļauju zāli, mauriņus. T.26395804
Bruģēšanas darbi. T.26861607
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
KĀRLIS ANSTRATS (1940. g.)
VIKTORS GORDIJENKO (1927. g.)
GRIETA ZVIRBULE (1923. g.)
EMĪLIJA STAĢE (1932. g.)
GUNTIS JŪRKALNS (1936. g.)
ĀRIJS ŠULCS (1951. g.)
ALEKSANDRA GĀRSENIECE (1928. g.).
Izvadīšana 12.06. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1831.sērija.
9.30 «Laulības saites 2». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
11.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Kinotēka».*
11.55 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Ronja – laupītāja meita». Ģimenes filma. 1984.g. (ar subt.).
15.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.45 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1831.sērija.
16.45 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.15 «Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi». CSDD mācību filma.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Rīga – Novosibirska – Latvija».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Dzimis Eiropā».
23.45 ««De facto»».*
0.25 «Četras istabas».*
1.00 «Baiga vasara». Latvijas vēsturiska drāma. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sekotāji».*
7.05 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.50 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Šveice – Ekvadora.
11.35 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
12.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Francija – Hondurasa.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Argentīna – Bosnija un
Hercegovina.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.10 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
17.40 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 8.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Vācija – Portugāle.
21.00 «Sporta studija».
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Irāna – Nigērija.
0.00 «Aculiecinieks. Par un pret eiro. Slovākija un Čehija».* 2.daļa.
0.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Gana – ASV.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 2».
12.25 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 140.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 108.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 141.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 133.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 4. un 5.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
8.35 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba Sērfotājs».
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
10.40 «Māmiņu klubs».
11.15 «Rīta pikniks».
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 6. un 7.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 610. un 611.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 401.sērija.
17.25 «Radu būšana». Komēdija. 1.sērija (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 24.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 21.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.10 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 19.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 133.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 17. jūnijs
LTV1
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1832.sērija.
9.35 «Četras istabas».*

10.15 «100 g kultūras. Personība».*
10.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
12.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.05 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
14.05 «Viss notiek!»*
14.35 «Mans zaļais dārzs».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1832.sērija.
16.20 «Tīģeris Ņau Ņau». Atjaunota animācijas filma.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Padomju stāsts». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.40 «Nakts ziņas». 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.40 «Četras istabas».*
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.00 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sekotāji».*
7.10 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Vācija – Portugāle.
11.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Irāna – Nigērija.
13.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Gana – ASV.
15.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Autosporta programma nr.1».
16.05 «Tavs auto».
16.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.25 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 23.sērija.
18.15 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Beļģija – Alžīrija.
21.00 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
21.15 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Brazīlija – Meksika.
0.00 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Krievija – Koreja.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Brauciens uz Rimini». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 141.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 110.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 142.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla fjordos. Ledus laikmeta beigas».
Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
23.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 45.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 134.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 6. un 7.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
8.55 «Pandas pēdās». Ķīnas ģimenes drāma. 2009.g.
10.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 24.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 612. un 613.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 34.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls (ar subtitriem). 402.sērija.
17.25 «Radu būšana». Komēdija. 2.sērija (ar subt.).
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
22.10 «Kurjers». ASV seriāls. 5.sērija.
23.20 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
1.10 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 21.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 34.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 134.sērija.
3.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 18. jūnijs
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1833.sērija.
9.35 «Četras istabas».*
10.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 1.sērija.
10.55 «Aculiecinieks».*
11.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1833.sērija.
16.20 «Muks». Animācijas seriāls.
16.45 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.

tv programma
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Padomju stāsts». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 1.sērija.
6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
7.05 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
7.40 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Beļģija – Alžīrija.
11.25 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls. 2012.g. 23.sērija.
12.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Brazīlija – Meksika.
14.10 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Krievija – Koreja.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.20 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 24.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Austrālija – Nīderlande.
21.00 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
21.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Spānija – Čīle.
0.00 «Aculiecinieks. Ceļš uz eiro. Lietuva».* (ar subt.).
0.15 «Ātruma cilts».
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Kamerūna – Horvātija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīla fjordos. Ledus laikmeta beigas». Romantiska drāma.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 142.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 112.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 143.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 15.sērija.
22.15 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
23.20 «Klients». ASV trilleris. 1994.g.
1.35 «Dzīvīte 2».
1.55 «900 sekundes».
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 135.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
8.55 «Stāsts par ziloņiem». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 10. un 11.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 614. un 615.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 403.sērija.
17.30 «Radu būšana 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
21.00 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
23.20 «Kinomānija 5».
23.50 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
0.50 «Simpsoni 23». Animācijas seriāls. 22.sērija.
1.15 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 1.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 135.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 19. jūnijs
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1834.sērija.
9.35 «Četras istabas».*
10.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 2.sērija.
11.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 ««De facto»».* (ar subt.).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1834.sērija.
16.20 «Muks». Animācijas seriāls.
16.45 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Četras istabas».
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Seriāls. 2009.g. 5.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*

Ceturtdiena, 2014. gada 12. jūnijs
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Province».* (ar subt.).
1.55 «Kinotēka».*

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 2.sērija.
6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Seriāls. 2.sērija.
7.10 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.00 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Austrālija – Nīderlande.
11.25 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subtitriem). 24.sērija.
12.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Spānija – Čīle.
14.10 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Kamerūna – Horvātija.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
18.15 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Kolumbija – Kotdivuāra.
21.00 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
21.15 «Makšķerē kopā ar Olti!»
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Urugvaja – Anglija.
0.00 «Aculiecinieks».*
0.15 «Autosporta programma nr.1».*
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Japāna – Grieķija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Solo dēlam». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 143.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 113.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 114.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 144.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs». 2.sērija.
22.15 «Netīrās dejas». ASV melodrāma. 1987.g.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «Brauciens uz Rimini». Vācijas romantiska komēdija.
2.20 «900 sekundes».
3.50 «Degpunktā».
4.15 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 136.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 10. un 11.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
8.55 «Napoleons Dinamīts». ASV komēdija. 2004.g.
10.50 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 12. un 13.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 616. un 617.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 404.sērija.
17.30 «Radu būšana 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 3». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.35 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 136.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Piektdiena, 20. jūnijs
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 15.sērija.
9.35 «Četras istabas».*
10.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 3.sērija.
11.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 1.sērija.
12.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.55 «Musketieri». Seriāls (ar subtitriem). 2014.g. 5.sērija.
0.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.45 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 1.sērija.
2.35 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums
«Viena saule, viena zeme»».*
4.40 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 3.sērija.

6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
7.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.20 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.40 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Kolumbija – Kotdivuāra.
11.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.55 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Urugvaja – Anglija.
13.50 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Japāna – Grieķija.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.10 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Itālija – Kostarika.
21.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 16.sērija.
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Šveice – Francija.
0.00 «Aculiecinieks».*
0.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Hondurasa – Ekvadora.
3.00 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
4.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Netīrās dejas». ASV melodrāma. 1987.g.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 144.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 115.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 116.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 145.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija.
23.05 «Mīla – tas ir tikai vārds». Vācijas melodrāma. 2006.g.
1.00 «Dzīvīte 2».
1.20 «Solo dēlam». Vācijas melodrāma. 2005.g.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 137.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 12. un 13.sērija.
6.35 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
8.55 «Gēniji.com». ASV ģimenes komēdija. 2000.g.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 14. un 15.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 618. un 619.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
16.10 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
17.10 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Krievijas seriāls
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Mazais Stjuarts 2». ASV komēdija visai ģimenei.
22.00 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2009.g.
23.55 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
0.55 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 404.–406.sērija.
2.15 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 137.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 21. jūnijs
LTV1
4.55 «Sastrēgumstunda».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Rūķītis Nilss Karlsons». Filma bērniem. (ar subt.).
12.25 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Deju lieluzvedums «Tēvu laipas»».*
15.10 «Noķert tradīciju aiz astes».*
15.40 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.05 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Danskovīte. «Latgola.lv»».
Nacionālā teātra izrāde.
0.50 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.30 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 5.sērija.
3.15 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.35 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 8.sērija.
7.10 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Itālija – Kostarika.
11.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Šveice – Francija.
13.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Hondurasa – Ekvadora.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 12. jūnijs
14.45 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
15.30 TIEŠRAIDE. «Eiropas komandu meistarsacīkstes vieglatlētikā».
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Argentīna – Irāna.
21.00 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
21.15 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 9.sērija.
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Vācija – Gana.
0.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
0.15 «Ātruma cilts».*
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā».
Nigērija – Bosnija un Hercegovina.
3.00 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
4.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
4.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 16.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 12.–14.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 2.sērija.
12.00 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija.
13.50 «Labās raganas šarms». Kanādas melodrāma. 2012.g.
15.50 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Seriāls. 19. un 20.sērija.
16.40 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Melodrāma. 2005.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Nāriņa». Krievijas fantāzijas komēdija. 2007.g.
2.50 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 16.sērija.
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 138.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
6.40 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Garozas ielas
rajonā pazudis kaķis.

Kaķis ir pelēkā krāsā ar
baltu vēderu, ķepām un
purnu, bez siksniņas.
Būsim pateicīgi par jebkuru informāciju, par
atrastu kaķi atlīdzība
garantēta.
Tel.29920626

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 3.sērija.
11.10 «Kinomānija 5».
11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.40 «Mīlestības mūžīgais mantojums». ASV melodrāma. 2007.g.
14.25 «Geparda meitenes 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
16.30 «Mazais Stjuarts 2». ASV komēdija visai ģimenei.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bagātību planēta». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.35 «Vīri melnā». ASV komiska fantastikas filma. 1997.g.
23.35 «Cietais rieksts 3». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
2.05 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 138.sērija.
3.45 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 22. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.30 «Nepieradinātā Brazīlija».
Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «LTV darbinieki gatavojas Jāņiem».
18.55 «Īsa pamācība mīlēšanā». Rīgas kinostudijas komēdija.
1982.g. Atjaunotā versija (ar subt.).
20.20 «LTV darbinieki gatavojas Jāņiem».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
23.30 «Jāņu nakts». Komēdija. 2006.g.
1.05 Dzied Inga un Normunds.*
1.35 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 1.sērija.
2.30 «Jāņi dzied Siguldā».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

2014./2015. mācību gadā uzņem skolēnus
5., 6., 7. klasē un brīvajās vietās 2., 8., 9., 11., 12. klasē.
Skolēni aicināti izvēlēties mācības profesionāli
orientētā (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās) vai
matemātikas, dabaszinību un tehnikas novirziena klasē.
Uzņemšana 10. klasē notiks
no 16. līdz 20. jūnijam.
Skola piedāvā apgūt inženierzinātņu,
vispārizglītojošā vai humanitārā virziena programmu.
Sīkāka informācija:
www.jtv.lv vai pa tālr. 63020277, 63045548.

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.35 «Zebra».* (ar subt.).
6.50 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Argentīna – Irāna.
11.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Vācija – Gana.
12.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Nigērija – Bosnija un Hercegovina.
14.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
14.50 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
15.30 TIEŠRAIDE. «Eiropas komandu meistarsacīkstes vieglatlētikā».
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Beļģija – Krievija.
21.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
basketbolā sievietēm». Latvija – Igaunija.
21.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Koreja – Alžīrija.
0.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
0.15 «Tavs auto».*
0.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». ASV – Portugāle.
3.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 6.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 17.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 15. un 16.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 5.sērija.
12.15 «Greisijas izvēle». ASV drāma. 2004.g.
14.10 «Karamba!» Humora raidījums.
14.40 «Dzintara dziesmas 2».
15.50 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
17.00 «Miers un bērziņš!» Andra Bērziņa jubilejas izrāde.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Miers un bērziņš!» Andra Bērziņa jubilejas izrāde. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 3. un 4.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
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0.00 «Pavēle». ASV un Arubas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
1.45 «Labās raganas šarms». Kanādas melodrāma. 2012.g.
3.05 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
3.50 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 139.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
6.35 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 6.sērija.
6.55 «Amuleta mednieki 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.05 «Vinksu klubs 3D: brīnumainais piedzīvojums». Animācijas filma.
14.00 «Bagātību planēta». ASV animācijas filma. 2002.g.
16.00 «Vīri melnā». ASV komiska fantastikas filma. 1997.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Rēgu bruņinieks». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
22.00 «Mežonīgā upe». ASV trilleris. 1994.g.
0.15 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
0.50 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
1.40 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
2.30 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 3.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 139.sērija.
4.10 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
LIELĀ IZPĀRDOŠANA!

Jauni un lietoti VASARAS apģērbi, apavi un aksesuāri
VISAI ĢIMENEI 15. jūnijā no plkst. 10 līdz 14 ģimenes
restorānā «Hercogs».
Stūrītis DĀVINU – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem jāpiesakās līdz 13. jūnijam, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas par tālruni 26456942.

Strauji augošs lauksaimniecības uzņēmums

SIA «Latagrokoncerns»

turpina attīstību un vēlas piedāvāt darbu
komunikablam, mērķtiecīgam un atbildīgam cilvēkam
vakancē «Menedžeris».
Mūsu prasības:
• lieliskas komunikācijas, sadarbības un pārrunu
vadīšanas spējas,
• darba pieredze pārdošanā,
• ļoti labas krievu valodas zināšanas,
• pieredze darbā ar datoru,
• B kategorijas autovadītāja apliecība,
• agronomiskās zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

vidējās izglītības programmu ar profesionālo ievirzi

Mēs piedāvajam:
• interesantu, intensīvu un pastāvīgu darbu,
• personīgo un karjeras iespēju attīstību,
• draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu un Jūsu spējām un
sniegumam atbilstošu atalgojumu.

Skolēnu uzņemšana 10. klasē –
16., 17. un 18. jūnijā no pulksten 9 līdz 14.

Ja esat ieinteresēts, sūtiet savu CV latviešu un krievu
(vai angļu) valodā ar klāt pievienotu fotogrāfiju pa
e-pastu: info@agrokoncernas.lv.

Papildu informācija pa tālr.63069112, 25636840.

P.S. Ar izvēlētajiem kandidātiem sazināsimies personīgi.

2014./2015. mācību gadā Jelgavas novada
Kalnciema vidusskola piedāvā apgūt

«Valsts aizsardzības mācība».

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA

Aicina bērnus (6 – 12 gadu vecumā) pieteikties
vasaras sagatavošanas studijai (sestdienās).
Pirmā nodarbība – 7. jūnijā plkst. 10.
Jelgavas Mākslas skolas 4. kabinetā.
Pasniedzēja: Kristīna Landau-Junkere.
Tālrunis: 26173276.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties angļu valodas skolotāju
ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes darbam vasarā Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis: 26456942.

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897; vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv
uzņem skolēnus 1. – 12. klasē jebkurā vecumā 2014./2015. m.g. mācībām latviešu un krievu valodā:
• pamatizglītības (arī korekcijas, ar mācīšanās grūtībām, mazākumtautību) programmās;
• vispārējās vidējās izglītības programmā latviešu valodā un mazākumtautību programmā.
Iespējams mācīties no pulksten 9 līdz 20.40 sev izdevīgā laikā klātienē vai neklātienē,
arī sestdienās, tālmācībā vai eksternātā, pēc individuālā plāna.
Ir māmiņu istaba, psihologs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs.
Dokumentus pieņem darba dienās no pulksten 9 līdz 17 skolas kancelejā.
Mācībām var pieteikties arī skolas mājas lapā, sadaļā «Uzņemšana».

19. jūnijā plkst.10.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4)
lekcija bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem «Traumatisms».
0ƗNVODVVWXGLMD
“MANSARDS”
-ƗƼDLHOƗD-HOJDYƗ
SLHGƗYƗ
=Ʈ0Ɯâ$1$681',=$,1$
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1RGDUELEXYDGƯWƗMV5DLWLV-XQNHUV
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SIA «Jelgavas poliklīnika»
uzsākusi darbu sertificēta
ārste-kosmētiķe
Diāna Brūvere
ar 15 gadus ilgu pieredzi kosmetoloģijā.
Kosmētikas kabinetā tiek piedāvāts plašs kosmētisko
un estētisko pakalpojumu klāsts:
• kosmētiskās sejas un ķermeņa procedūras
ar Collin Resultime un La Phyto kosmētiku,
• presso program total body – limfodrenāžas procedūra
cīņai ar celulītu un limfostāzi,
• tauku emulsifikācija,
• fotoepilācija,
• vaksācija,
• ausu caurduršana.
Collin Resultime ir lielākais profesionālās luksusa kosmētikas
ražotājs. Kosmētiskais zīmols Collin dibināts 1957. gadā.
Jaunāko tehnoloģiju izstrāde un īstenošana –
Collin filozofija vairāku desmitgažu garumā.
Pieraksts pie kosmētiķes
pa tālruni 63084516, mob.26443839.

Iespēja uzzināt, kā izvairīties no traumām un veselības problēmām, īpaši vasarā,
kā pareizi rīkoties un kā sniegt pirmo palīdzību traumas gadījumā.
Pēc lekcijas tiks piedāvātas interesantas aktivitātes un konkursi bērniem un jauniešiem, zinošākie tiks apbalvoti.
Pasākumu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas Sociālo lietu pārvalde.
Sīkāka informācija pa tālruni 29398851, 22497547.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 12. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas krievu biedrības «Istok» koncerts, veltīts
Krievu kultūras nedēļai un ansambļa «Slavjanočka» 10 gadu jubilejai. Ieeja – bez
maksas (k/n Mazajā zālē).
 14. jūnijā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Svētbirzē.
 14. jūnijā pulksten 12 – lekcija «1941. gada 14. jūnija deportācijas atceroties»
un piemiņas pasākums (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 18. jūnijā pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas vakars «Smelsimies spēku
senču dziesmās, ielīgosim Jāņus un gatavosimies vasaras saulgriežu svinībām
saulītei par godu!». Līdzi jāņem sedziņa sēdēšanai, saulgriežu noskaņojums,
dziesmas un cienastiņš (Pils salā pie savvaļas zirgiem. Nepiemērotu laikapstākļu
gadījumā tikšanās notiks Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. jūnijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Pumpure «Kaimiņu
būšana». Režisores – L.Ņefedova un D.Vilne. Biļešu cena – € 3; 2,50; 2 (Ls 2,11;
1,76; 1,41) (kultūras namā).
 21. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 – Zāļu tirgus. Jāņu zāles, vainagi, siers, alus,
dažādi gardumi svētku galdam, amatnieku izstrādājumi, kultūras programma.
Pulksten 11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus, pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu
apbalvošana un atraktīvāko Pilsētas svētku gājiena dalībnieku sumināšana (pie
kultūras nama un Hercoga Jēkaba laukumā).
 21. jūnijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu vasaras saulgriežu noskaņās
«Zaļa dzīve Zaļeniekos». Ekskursijas laikā iepazīs Zaļenieku pagasta vērtības – dabas taku, muižas kompleksu, kokaudzētavu, lauku saimniecības un vietējos
cilvēkus. Atgriešanās Jelgavā līdz pulksten 18. Informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63005447, e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Biļešu iepriekšpārdošana
(vietu skaits ierobežots) (sākums pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa).
 21. jūnijā pulksten 12 – izzinoši radoša nodarbība «Jāņu vainaga darināšana».
Nodarbības dalībniekiem būs iespēja izgatavot savu vasaras saulgriežu vainagu
no jāņuzālēm un kļavu lapām (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. jūnijā no pulksten 20 – vasaras saulgrieži Pils saliņā. Vainagu un vītņu
pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas,
saullēkta gaidīšana... Ieeja – bez maksas.
 29. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 18. jūlijā pulksten 22 – «Tumša nakte, zaļa zāle» – grupas «Iļģi» dzimšanas
dienas nakts koncerts. Pēc koncerta – aizrautīga dejošana kopā ar Rīgas Danču
klubu. Ieeja – € 6 (Ls 4,22) (Uzvaras parkā).
 26. jūlijā pulksten 18 – «Greizā ratiņa» 15 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena –
€ 10; 8; 6 (Ls 7,03; 5,62; 4,22) (Uzvaras parkā).

Izstādes
 13. jūnijā pulksten 15 – Jūrmalas mākslinieku grupas izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 13. jūlijam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. jūnijam – Baltijas valstu Keramikas mākslinieku simpozija darbu
izstāde (kultūras namā).
 Līdz 29. jūnijam – izstāde «Juta Rindina. Keramika» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Kates Seržānes zīmējumu izstāde «Savējie». Izstādē var
novērtēt mākslinieces darbus, kas 2013. gada augustā eksponēti Barselonā,
Spānijā, kā arī pavisam jaunus zīmējumus, kas veidoti tieši šai izstādei. Mākslinieces daiļrades galvenā tēma ir zivis, un iecere par izstādi radusies Jelgavā,
novērojot makšķernieku kaislību un dzīvesveidu (Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa «Caur fotoobjektīvu raugos es...» dalībnieku
darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 1. jūlijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku gada noslēguma
izstāde (kultūras namā).
 Līdz 17. augustam – Gunta Švītiņa izstāde «Ikdiena un citas dienas» (Ā.Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).

Jelgavnieki aicināti
pie savvaļas zirgiem
dziedāt tautasdziesmas
 Ritma Gaidamoviča

Gaidot vasaras saulgriežus,
jelgavnieki 18. jūnijā pulksten 18 aicināti uz kopīgu
tautasdziesmu dziedāšanu.
Jūnija tautasdziesmu dziedāšanas vakars būs īpašs, jo
notiks neierastā vidē – nevis
bibliotēkā, kā līdz šim, bet
gan Pils salas pļavā pie savvaļas zirgiem. Interesentiem
līdzi jāņem sega vai krēsls
un neliels cienasts.
Līdz šim reizi mēnesī tautasdziesmas dziedātas Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā, bet šoreiz nolemts iziet laukā. «Tieši gaidot vasaras saulgriežus,
ir īstākais laiks iziet no telpām, tuvāk
pie dabas, lai varētu smelties spēku
no tās,» atzīst pasākuma organizatore
Kristīne Muciniece. Par pēdējā šīs sezonas tautasdziesmu dziedāšanas vakara norises vietu izvēlēta pļava, kurā
galvenie saimnieki šobrīd ir savvaļas
zirgi. Plānots, ka te tiks iekurts arī
ugunskurs. «Vēl pirms vasaras saulgriežiem smelsimies spēku dziesmās,
ielīgosim Jāņus un gatavosimies svi-

nībām,» tā K.Muciniece, piebilstot, ka
šajā vakarā tiks izdziedātas sanākušo
jelgavnieku mīļākās tautasdziesmas.
«Pirms gada, kad Jelgavā sākām rīkot
šādus dziesmu vakarus, mantojumā
biju saņēmusi jūrmalnieces Māras
Brantes sagatavoto dziesmu krājumu
ar teju 180 tautasdziesmām visiem
dzīves gadījumiem. Šī klade pa gadu
ir krietni papildināta, tāpēc dziesmu
mums šajā vakarā netrūks,» pārliecināta pasākuma vadītāja.
Uz tautasdziesmu dziedāšanas pasākumu Pils salā pie savvaļas zirgiem
gaidīti visi – gan tie, kas prot dziedāt,
gan tie, kuri labāk izvēlas klausīties.
Galvenais, lai ir vēlēšanās brīvā
atmosfērā labi pavadīt laiku dabā.
Pasākuma dalībnieki uz pļavu aicināti
ņemt līdzi segu vai kādu krēslu, kur
apsēsties, kā arī nelielu cienastu, lai
noslēgumā varētu sarīkot pikniku.
Tāpat jāizvēlas atbilstošs apģērbs
un jānodrošinās ar pretodu līdzekli.
«Ja kāds vēlas, noteikti var līdzi
paņemt arī kādu jāņuzāli,» piebilst
K.Muciniece. Dalība pasākumā – bez
maksas. Gan jāpiebilst, ka nepiemērotu laikapstākļu gadījumā tikšanās
notiks Zinātniskajā bibliotēkā.

notikumi
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Savu ikdienu Alunāna
mājā rāda Guntis Švītiņš
«Sveicināti!
Tāda ir mana
pasaule,
bet kāda ir
jūsējā?»
aicinot apskatīt savu
personālizstādi Alunāna muzejā,
saka mākslinieks Guntis
Švītiņš.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pēc 15 gadu pauzes Jelgavā
ar personālizstādi «Ikdiena un
citas dienas» Ādolfa Alunāna
muzejā iepriecina jelgavnieks
mākslinieks Guntis Švītiņš.
«Nezinu, kā tas ir citiem cilvēkiem, bet mana mūža lielāko
daļu veido ikdiena, un tikai
pēc tam nāk pārējās dienas.
Pēc godīgi nostrādātām astoņām stundām pamatdarbā pie
manis atnāk pārējās stundas,
kurās varu mierīgi radīt mākslu
bez laika ierobežojuma,» saka
G.Švītiņš, izstādē piedāvājot
savu skatījumu uz ikdienu pasteļos, zīmējumos, fotogrāfijās,
datorgrafikā un ilustrācijās.
Izstāde «Ikdiena un citas dienas» durvis
Ā.Alunāna muzejā, klātesot autora draugiem un paziņām, vēra trešdien, un tā
muzejā būs apskatāma līdz 17. augustam.
G.Švītiņa pamata darbavieta ir Latvijas
Valsts arhīvs, bet brīvo laiku viņš velta
fotografēšanai, gleznošanai, zīmēšanai,
rakstīšanai un datorgrafikai. «Lai gan daudzi domā, ka darbs arhīvā ir pelēka rutīna,
mana ikdiena nav vienmuļa. Manā pārziņā

ir darbi, kas galvenokārt saistīti ar virtuālo
izstāžu veidošanu – dizains, vizuālā koncepcija. Ievērojamu daļu no mana darbalaika
aizņem ekskursiju vadīšana pa Latvijas
Valsts arhīvu, nodarbību un semināru organizēšana studentiem, skolotājiem un arī
ārzemju viesiem,» par savu ikdienu stāsta
G.Švītiņš, piebilstot, ka pēc darbadienas
pārējais laiks tiek veltīts mākslinieciskām
izpausmēm.
Jāteic, ka vasarā parasti māksliniekiem
ir īstā darba duna – notiek plenēri, viņi
dodas gleznot dabā, «ķert» foto mirkļus,
bet uz izstādēm atšķirībā no ziemas sarosās
reti. Izņēmums šogad ir G.Švītiņš, kurš
iesāk vasaru ar personālizstādi. Jāpiebilst,
ka pēdējā viņa personālizstāde «Nomoda
sapņi» Jelgavā bija skatāma pirms 15 gadiem Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā. «Tiešām dīvaini, pat nebiju aizdomājies. Taču tā ir – kolēģi gatavojas
plenēriem un radošiem komandējumiem,
bet es piedāvāju izstādi. Jāteic, ka uz to
mani «pavilka» bijušie Jelgavas muzeja
kolēģi un Jelgavas Mākslinieku biedrība.
Manuprāt, man darbu ir pietiekoši daudz,
turklāt jelgavnieki sen nav redzējuši, ar ko
es nodarbojos šodien,» spriež G.Švītiņš.
Mākslinieks atzīst, ka viņa ikdiena ir ļoti
krāsaina, iespaidiem bagāta un piepildīta,
tāpēc arī nolēmis šajā personālizstādē pa-

rādīt savu darbību visdažādākajos mākslas
laukos. Izstādē ir skatāmi pasteļi, tušas
zīmējumi, datorgrafika, grāmatu ilustrācijas, pastkartīšu māksla jeb «mail art»,
G.Švītiņa publikācijas mākslas zinātnē,
lietišķā grafika. Taujāts par to, ar ko aizraujas vairāk – foto, ilustrācijām, zīmējumiem,
gleznošanu –, mākslinieks lēš, ka nevar to
strikti nodalīt. «Skatos, redzu, analizēju
un secinu. O, tas ir tik skaisti, ka nedrīkstu
attēlot pastelī, jo tad var iznākt kāds ļoti
bezgaumīgs sienas deķītis, tas ir jāfotografē!
Savukārt savas sajūtas par saulrietu, miglu,
krāsas niansēm varu rādīt tikai ar pasteli.
Ilustrācijās jāveido stāsts, un to var izdarīt
tikai ar daudzu fotogrāfiju savienošanu.
Allaž jāmeklē visatbilstošākā izteiksme un
vistiešākais raksturojums savām sajūtām.
Nereti tas ir grūti, bet reizēm fantastiski
viegli. Vienkārši katrā laikā ir cits galvenais
varonis, kuram pievēršu uzmanību,» atzīst
G.Švītiņš.
Viņš saka, ka ar šo izstādi grib jelgavniekiem teikt: «Sveicināti! Tāda ir mana
pasaule, bet kāda ir jūsējā?» Mākslinieks
ir pārliecināts, ka pasaule ir interesanta,
skaista un bagāta. «Mums atliek tikai tāds
sīkums – to visu ieraudzīt. Katram sīkumam ir sava vieta un sava vērtība, tāpēc
katram to novēlu redzēt un saprast,» tā
G.Švītiņš.

Izrādīs cieņu genocīda upuriem;
lekcijā atcerēsies 1941. gada notikumus
 Ritma Gaidamoviča

deportācijas atceroties» un sarunas. No
Svētbirzes uz muzeju tiks organizēts
Atceroties traģiskos notikuautobuss.
mus, kas pirms 73 gadiem
Piemiņas pasākumā, noliekot zierisinājās naktī no 13. uz 14.
dus uz «Ciešanu ceļa», piedalīsies arī
jūniju, un godinot komuJelgavas domes vadība. Pēc piemiņas
nistiskā genocīda upurus,
pasākuma Svētbirzē Jelgavas pašvalsestdien, 14. jūnijā, pulksten
dība organizēs autobusu uz muzeju,
11 Svētbirzē notiks piemiņas
kur pulksten 12 sāksies lekcija, atcepasākums.
roties 1941. gada jūnija notikumus, tā
cēloņus un sekas. Lekciju vadīs muzeja
Pēc tā pulksten 12 Ģederta Eliasa direktores vietnieks Gints Putiķis.
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā «Latvijas 20. gadsimta vēsturē jūnijs
paredzēta lekcija «1941. gada 14. jūnija ir traģisku notikumu pārpilns – 1940.

Pēc ziemas «pamodusies»
Vasaras galerija

Līdz ar vasaru jauno sezonu uzsākusi mākslinieka Raita Junkera radītā Vasaras mākslas
galerija, kas atrodas Zinātniskās bibliotēkas
pagalmā Akadēmijas ielā 28. Galerija ciemiņus gaidīs sestdienās no pulksten 12
līdz 18. Šobrīd tur apskatāma R.Junkera un
viņa sievas Kristīnas vadītās mākslas studijas «Mansards» audzēkņu darbu izstāde.
Izstādē skatāmi interesantākie mākslas un
vizuālās komunikācijas nodaļas audzēkņu
darbi – zīmējumi, gleznojumi, veidojumi
un kompozīcijas. Galerijā paredzētas
vairākas plenēru
darbu izstādes
– «Jelgavas tilti»,
«Kuldīga 2014»,
«Hamburga
2014» –, kā arī
meistardarbnīcu
darbu izstāde.

Bibliotēkās –
bezmaksas radošās
nodarbības bērniem

Otrdienu un trešdienu pēcpusdienās
visu vasaru bērniem bezmaksas radošās darbnīcas norisināsies pilsētas
bibliotēkās. Otrdienās pulksten 15
bibliotēkā «Pārlielupe» turpināsies
aktivitāte «Atceries otrdienu!». Tās
laikā ik nedēļu bērnus iesaista dažādās
radošās nodarbībās. Savukārt bērnu
bibliotēkā «Zinītis» radošās darbnīcas
notiks trešdienās pulksten 15. «Visas
vasaras garumā iesim cauri šī gada
«Bērnu žūrijas» grāmatām – vispirms
kopā tās lasīsim, bet tad saistībā ar
grāmatu tematiku darbosimies praktiski,» norāda «Zinīša» vadītāja Baiba
Lukaševiča.
Dalībniekiem iepriekš nav jāpiesakās,
taču vēlams paņemt līdzi savus darba
materiālus.

gada 17. jūnijā norisinājās Latvijas
okupācija, 1941. gada 14. jūnijā – iedzīvotāju deportācija un karadarbības
sākums Latvijas teritorijā, kad viena
okupācijas vara nomainīja otru,» tā
G.Putiķis, piebilstot, ka naktī no 13. uz
14. jūniju no Latvijas tika deportēti 15
424 cilvēki, tostarp vairāk nekā 3000
bērnu vecumā līdz 16 gadiem. Līdzās
civiliedzīvotāju deportācijai uz Sibīriju
Latvijas armijas virsnieku vasaras
nometnē tika apcietināti un deportēti
vairāki simti virsnieku; kas pretojās,
tos nošāva.

Jelgavnieki cīnīsies par «Mis un
Misters Latvija» titulu

Konkursa «Mis
un Misters Latvija
2013» finālistu vidū
iekļuvuši divi Jelgavas konkursos titulēti jaunieši – Lāsma
Zemene un Toms Krastenbergs. Lāsma studējusi biznesa augstskolā «Turība» sabiedriskās attiecības, bet šobrīd pievērsusies
dažādām cīņas mākslām un stažējas Rīgas
Pašvaldības policijā. Savukārt Toms šobrīd
studē LLU Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātē komunikāciju zinātni.
Jāpiebilst, ka Toms «Mis un Misters Jelgava
2013» konkursā ieguva titulu «Misters
foto». Pašlaik «Mis un Misters Latvija» dalībnieki aktīvi gatavojas konkursa finālam,
kas gaidāms 30. jūlijā, – apgūst austrumu
cīņas mākslu, klasiskās dejas un piedalās
dažādos sabiedriskos pasākumos.

