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Vasaras saulgrieži ir latviešu tautas gara un pašapziņas svētki – atelpas
brīdis lielās darba dunas vidū. Līgosvētki ir laiks, kad ģimenes, radu
un draugu lokā apturam ikdienas steigu, smeļam spēkus Latvijas
ziedošajās pļavās un skanīgajās dziesmās. Mūsu tautas bagātība ir
pašaizliedzīgā mīlestība pret savu zemi un vēlme strādāt tās labā.

Lai līksmi un skanīgi Jums Līgosvētki,
apliecinot mūsu mīlestību, spēku un kopību!
Novēlu priecīgus Līgosvētkus, gaišus ugunskurus
un veiksmīgus papardes zieda meklējumus!
Andris Rāviņš,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Apstiprināta jaunās
LLU rektores komanda
 Ligita Vaita

LLU Senāts amatos
apstiprinājis jaunievēlētās LLU rektores profesores Irinas Pilveres
izraudzītos komandas
locekļus – studiju un
zinātņu prorektorus,
kā arī universitātes
kancleru un direktoru.
Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavnieku Sējānu ģimenē šie Līgosvētki būs īpaši, jo šogad viņiem ir ne tikai sava Līga – mamma –, ko sumināt, bet arī mazais
Jānis, kurš piedzima 17. martā. Viņš ir viens no deviņiem pilsētas Jāņiem, kuri pasaulē nākuši no pagājušajiem Līgo līdz šiem.
 Ritma Gaidamoviča

piedzimuši šogad, bet trīs – 2013.
gadā. «Interesanti, ka četri puikas,
No pagājušajiem Līgokuriem dots vārds Jānis, piedzimuši
svētkiem līdz šim Jāņa
tieši pagājušajā mēnesī – 2., 7., 8. un
vārdu vecāki devuši de12. maijā,» stāsta Z.Zariņa. Viņa
viņiem mazajiem jelgavpiebilst, ka četriem mazajiem jelniekiem, kas ir krietni vaigavniekiem Jānis ir vienīgais vārds,
rāk nekā pēdējos gados,
bet pārējiem – pirmais vai otrais
bet Līga mums ir viena.
vārds. Jāpiebilst, ka arī mazā Līga
Jaundzimušos Jāņus un
ir dzimusi šogad maijā un viņai šis
Līgu tradicionāli suminās
ir vienīgais vārds. Divās ģimenēs,
Zāļu tirgus laikā sestkurās puikām dots vārds Jānis, arī
dien, 21. jūnijā, pulksten
tētis ir Jānis.
11 pie Jelgavas kultūras
Bet jelgavnieku Sējānu ģimenē
nama.
mazajam Jānim mamma ir Līga.
Jānis piedzima 17. martā. Tētis
Dzimtsarakstu nodaļas galvenā Arnis stāsta, ka par vārdu Jānis
speciāliste Zaiga Zariņa stāsta, ka jaunākajam dēlam izšķirties palīseši no deviņiem mazajiem Jāņiem dzējuši vairāki faktori. Vispirms

jau, papētot radurakstus, izrādījies,
ka dzimtā bijuši divi Jāņi un viens
Johans, tāpēc nolemts, ka pēctecība
jāsaglabā. «Paraugoties apkārt, secinājām, ka daudzas jaunās ģimenes
bērna vārda izvēlē priekšroku dod
moderniem vārdiem, taču mums
tomēr gribējās īstu latviešu vārdu.
Un Jānis tāds ir, tāpēc šis ir dēla vienīgais vārds,» stāsta tētis, piebilstot,
ka ne mazāk svarīgi bijis arī tas, ka
viņiem ģimenē jau ir sava Līga, bet,
lai svētki būtu varenāki, vajadzīgs
arī Jānis. Tuvāko draugu lokā līdz
šim nebija neviena Jāņa.
Līgosvētkus Sējānu ģimene jau
tradicionāli svinēs savās mājās Romas ielas rajonā. Ģimene atzīst, ka
vienmēr uz Līgo tiek saposta māja

ar tuvējās pļavās pašu lasītām jāņuzālēm, mamma ar bērniem – meitu
Līvu un vecāko dēlu Valteru – pin
vainagus, galdā tiek likts ķimeņu
siers, pagalmā aizdegts ugunskurs.
«Pats galvenais jau ir kopā būšanas
prieks,» nosaka Līga.
Jāpiebilst, ka no 2012. līdz 2013.
gada Līgosvētkiem jelgavnieku saimei pievienojās pieci mazie Jāņi, neviena Līga; no 2011. līdz 2012. gada
Līgo – četri Jāņi un neviena Līga; no
2010. līdz 2011. gada Līgo svētkiem
– četri Jāņi un divas Līgas.
Zāļu tirgū Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks arī
126 jaunos jelgavniekus, tostarp
vienu dvīņu pāri, kuri dzimuši no
Lieldienām līdz Līgo svētkiem.

Trīs gadu laikā AKG strādājis bez ražošanas kļūdām
 Ligita Vaita

trīs gadu laikā kopš produktu piegāžu sākuma, piegādājot vairākus
Par izcilu, nekļūdīgu un
tūkstošus sarežģītu siltummaiņu
savlaicīgu produktu piemoduļu CAT, nav pieļāvis nevienu
gādi Jelgavas uzņēmums
kļūdu, neatbilstību vai novirzi
automašīnu radiatoru
produktu kvalitātē, simtprocentīgi
ražotājs «AKG Latvija»
piegādājis visus pasūtītos produktus
saņēmis pasaules lielākā
noteiktajā laikā, kā arī veiksmīgi
celtniecības tehnikas raizturējis vairāku gadu garo audita
žotāja «Caterpillar Inc»
procedūru, skaidro «AKG Latvija»
(CAT) Zelta piegādātāja
tirdzniecības menedžeris Kaspars
izcilības apliecinājumu.
Mazapšs.
«AKG Latvija» ir otrais
«Atbilstoši CAT standartiem
uzņēmums pasaulē, kas
Zelta piegādātājs nozīmē, ka uz
šādu apliecību saņem
vienu miljonu ražošanas vienību
radiatoru ražošanas noir pieļaujamas 50 kļūdas. Protams,
zarē, un pirmais Latvijā.
mēs nepiegādājam miljonu detaļu,
bet gan nedaudz vairāk par tūkstoti,
CAT Zelta piegādātāja līmenis no- tātad faktiski tas nozīmē, ka kļūdu
zīmē, ka «AKG Latvija» vairāk nekā nevar būt vispār,» skaidro AKG

grupas pārdošanas direktors Pēteris
Fridrihs.
Savukārt CAT pārstāvis Roberts
Ričs, pasniedzot balvu, uzsver,
ka šis ir tikai otrais piegādātājs,
kam radiatoru ražošanas jomā
pasniegts Zelta piegādātāja apliecinājums. «AKG Latvija» ir pirmais
uzņēmums Latvijā, kā arī visā AKG
uzņēmumu grupā, kuram līdz šim
izdevies sasniegt CAT Zelta piegādātāja līmeni.
«Rūpnīcā strādā mūsu cilvēki,
kas ir izglītojušies mūsu pilsētā,
tāpēc augstais apliecinājums ir gods
arī mūsu pilsētai. Esmu lepns, ka,
izvērtējot vairākas iespējas Latvijā,
AKG izvēlējās celt rūpnīcu tieši
Jelgavā,» uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

AKG grupas īpašnieks Hartvigs
Pitckers «AKG Latvija» vadībai
pasniedza 15 000 eiro naudas balvu
darbinieku veselības veicināšanas
un uzlabošanas pasākumiem.
CAT ir pasaules lielākais celtniecības tehnikas ražotājs ar konsolidēto gada apgrozījumu aptuveni 60
miljardi ASV dolāru, kas ir aptuveni
septiņas reizes lielāks par Latvijas
valsts gada budžetu. CAT ir arī
viens no lielākajiem «AKG Latvija»
klientiem, kam uzņēmums piegādā
pilnībā Latvijā ražotus siltummaiņu moduļus smagajai celtniecības
tehnikai.
Kā norāda «AKG Latvija» pārstāvis K.Mazapšs, Eiropā šobrīd
ir aptuveni 1700 piegādātāju, kuri
piegādā savus ražojumus CAT.

Studiju prorektora amatā
senatori apstiprināja profesoru
Kasparu Vārtukapteini, kurš kā
dekāns daudzus gadus sekmīgi
vadījis LLU Tehniskās fakultātes darbu un vairāk nekā desmit
gadu strādājis Senāta priekšsēža
vietnieka amatā. Jāpiebilst, ka
K.Vārtukapteinis šogad bija arī
viens no četriem rektora amata
kandidātiem. Iepriekš studiju
prorektora pienākumus pildīja
Arnis Mugurēvičs.
Zinātņu prorektores amatā
apstiprināta asociētā profesore
Elita Jermolajeva, kura par zinātņu prorektori piecus gadus
strādājusi Daugavpils Universitātē. LLU ir E.Jermolajevas
«Alma Mater» kopš 1984. gada,
kad viņa absolvēja tā laika
Ekonomikas fakultāti, pēc tam
tajā ieguva arī maģistra grādu
un akadēmiķes Baibas Rivžas
vadībā izstrādāja un aizstāvēja
promocijas darbu. I.Pilvere atzīmē, ka E.Jermolajeva saikni
ar LLU nav zaudējusi arī pēc
universitātes absolvēšanas, jo
aktīvi darbojusies Promocijas
padomē, kopīgos projektos, kā
arī daudzus gadus bijusi Valsts
eksāmenu komisijas priekšsēdētāja. Līdzšinējais zinātņu

prorektors ir Pēteris Rivža.
LLU direktora amata pienākumus turpinās pildīt līdzšinējais universitātes direktors
Andrejs Garančs. «Tieši Garanča kungs ir tas, kurš par
katru LLU objektu, tā stāvokli,
problēmām un to iespējamajiem
risinājumiem zina visvairāk.
Viņš šajā amatā strādājis jau
17 gadu un ir pierādījis, ka
lieliski tiek galā ar universitātes lielo saimniecību,» uzskata
rektore.
Savukārt kanclera amatā
apstiprināts Ziedonis Helvigs,
kurš līdz šim strādājis Lauku
atbalsta dienesta Zemgales
reģionālajā Lauksaimniecības
pārvaldē. Arī Z.Helvigs gan bakalaura, gan maģistra grādu ir
ieguvis LLU. Rektore ir pārliecināta, ka universitātes budžeta
un finansēšanas jautājumos, kā
arī ES fondu finansējuma piesaistes jautājumos Z.Helvigam
noderēs viņa ilggadējā praktiskā un saimnieciskā darba pieredze. Iepriekš šos pienākumus
pildīja Jānis Sprukts.
Jaunās rektores komanda
apstiprināta 11. jūnija LLU
Senāta sēdē. Jaunie LLU vadības pārstāvji kopā ar I.Pilveri
darbu universitātē sāks no 1.
jūlija, informē LLU Sabiedrisko
attiecību un karjeras centra
pārstāve Ilvija Gaidukoviča.
Līdz ar izmaiņām augstskolas
vadībā nākamajā studiju gadā
jauns dekāns būs nepieciešams
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un Tehniskajā fakultātē. Tāpat šogad jauns
dekāns būs Meža fakultātē un
arī Informācijas tehnoloģiju
fakultātē, informē LLU.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
20. jūnijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Domei jālemj par autobusu biļešu
cenu pieaugumu
«Šobrīd ir noslēgusies desmit gadus ilgusī programma,
kuras laikā Jelgavas Autobusu parkā pilnībā ir nomainīti
visi 58 autobusi. Līdz ar to mūsu Autobusu parks ir kļuvis
par modernāko valstī. Autobusi kļuvuši komfortablāki,
ērti pieejami arī māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, ievērojami ir paaugstināta
pasažieru pārvadājumu kvalitāte, kas nenoliedzami arī
maksā vairāk. Arī no pasažieriem jau ilgāku laiku nav
saņemtas sūdzības par to, ka pārvadājumi būtu nekomfortabli, autobusi neērti. Pilsētas autobusu biļešu cenas
nav mainījušās kopš 2010. gada, bet investīcijās Jelgavas
Autobusu parkā desmit gadu laikā ir ieguldīti 11 miljoni
eiro. Biļešu cena jau sen kā vairs nesedz faktiskās pārvadājumu izmaksas, tieši tāpēc ekonomiski pamatots ir
priekšlikums paaugstināt biļešu cenas pilsētas maršrutu
autobusos,» skaidro Jelgavas pašvaldības izpilddirektore
Irēna Škutāne.
Šonedēļ Jelgavas domes komitejās tiek skatīts jautājums par
pilsētas autobusu biļešu cenu pieaugumu – ja nākamnedēļ domes
sēdē deputāti atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, biļešu cena
pilsētas maršrutu autobusos tiks
paaugstināta no 1. augusta.
«Patlaban biļešu cena ir 70
centi, bet faktiski viena pasažiera
pārvadāšana pilsētas autobusos
izmaksā 1,24 eiro. Lielāko daļu
cenas starpības šobrīd Jelgavas
Autobusu parkam dotē pašvaldība, pavisam nedaudz par reisiem
ārpus pilsētas robežas dotāciju
sedz valsts. 2013. gadā pašvaldības dotācija Jelgavas Autobusu
parkam bija 1,98 miljoni eiro,
valsts dotācija – 377 000 eiro, savukārt ieņēmumi no pasažieriem

– 2 miljoni eiro. Bet uzņēmuma
kopējie izdevumi gadā – 4,34
miljoni eiro. Šie skaitļi apliecina,
ka zaudējumus ar biļešu cenu
nav iespējams nosegt. Šā gada
budžetā pašvaldība ir paredzējusi dotāciju Autobusu parkam
1,5 miljonu eiro apmērā, kas arī
nesedz reālos izdevumus. Tā kā
pašvaldībai patlaban nav iespēju
papildus finansēt Autobusu parka zaudējumus, vēlreiz uzsveru,
ka lēmums par biļešu cenu pieaugumu ir ekonomiski pamatots,»
tā I.Škutāne.
Tomēr pašvaldība vienlaikus
domā par to, kā diferencēt biļešu
cenu pieaugumu. Sagatavotais lēmumprojekts paredz, ka
turpmāk par braucienu pilsētas
autobusā mazāk maksās tie, kuri

norēķināsies bez skaidras naudas, bet skaidrā naudā norēķini
būs dārgāki. «2012. gadā ieviestā
bezskaidras naudas norēķinu
sistēma – Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte un Jelgavas skolēna
apliecība – skolēniem, bāreņiem,
pensionāriem un represētajām
personām ir guvusi atzinību
ne tikai mūsu iedzīvotāju vidū
– šo sistēmu novērtē arī valstī
kopumā. Tādēļ pašvaldība vēlas
veicināt un attīstīt bezskaidras
naudas norēķinus sabiedriskajā transportā, ieviešot divas
cenas – skaidrā un bezskaidrā
naudā. Sagatavotais domes lēmumprojekts paredz, ka no 1.
augusta, autobusā norēķinoties
skaidrā naudā, biļetes cena būs 1
eiro, bet, izmantojot bezskaidras
naudas norēķinus jeb Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti, vienas
biļetes cena būs 0,85 eiro,» uzsver
pašvaldības izpilddirektore.
Patlaban bezskaidras naudas
norēķinus jeb Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti var izmantot
tikai pensionāri, politiski represētas personas un bērni bāreņi,
savukārt skolēniem ir izsniegtas
Jelgavas skolēna apliecības. No
1. augusta izmantot pilsētas
autobusos Jelgavas iedzīvotāja
karti varēs jebkurš iedzīvotājs
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Lai varētu norēķināties
autobusos lētāk, cilvēkam būs
jādodas uz SEB bankas Jelgavas

Foto: Ivars Veiliņš
filiāli un tur jāpiesakās Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja kartei. Kartes
izsniegšana ir bez maksas, arī
konta atvēršana SEB bankā ir
bez maksas, karti noformēs uz
vietas bankā. Cilvēkam kartei
piesaistītajā kontā būs jāieskaita naudas līdzekļi, kurus varēs
izmantot lētākai braukšanai
pilsētas maršrutu autobusos.
«Bezskaidras naudas norēķini
ir lētāki, autobusa vadītājs pasažierus var apkalpot ātrāk, viņam
ir mazāka iespēja kļūdīties, šāda
sistēma arī samazina inkasācijas izdevumus, un uzņēmuma
finanšu plūsma kļūst caurskatāmāka,» skaidro I.Škutāne,
piebilstot, ka iedzīvotājiem ir
dota izvēles iespēja – norēķinā-

ties skaidrā naudā, ar Jelgavas
iedzīvotāja karti vai izvēlēties
vēl vienu variantu – mēnešbiļeti. «Līdz ar sagatavoto domes
lēmumprojektu paredzēts, ka
no 1. augusta mainīsies arī mēnešbiļetes cena – tā būs 34 eiro
līdzšinējo 28 eiro vietā. Taču
jāuzsver, ka mēnešbiļetes pluss
ir tas, ka tās cena aprēķināta par
40 braucieniem mēnesī, rēķinot,
ka viens brauciens maksā 0,85
eiro. Savukārt katrs nākamais
brauciens pēc 40. mēnesī ir bez
maksas. Šis variants noteikti ir
izdevīgs tiem, kuri bieži izmanto
sabiedrisko transportu, vai arī
kuplākām ģimenēm, jo mēnešbiļete nav personalizēta un to
var izmantot jebkurš ģimenes

Pasažieri, kuriem braukšanas maksas atvieglojumus
pilsētas sabiedriskajā transportā piešķir Jelgavas pašvaldība
Mērķgrupa	Jelgavas pašvaldības
Biļetes cena šobrīd
Plānotā biļetes	Jelgavas pašvaldības	Jelgavas pašvaldības
atbalsta apmērs		
cena no 1. augusta
plānotā dotācija
izmaksātā dotācija
un nosacījumi			
2014. gadam, EUR	
līdz 01.06.2014. EUR
Jelgavas pilsētas un citu
100% apmaksā Jelgavas
Var braukt bez maksas,
Varēs braukt bez maksas,
115 000
52 397,52
pašvaldību vispārējās un
pašvaldība mācību gada laikā
uzrādot un norēķiniem
uzrādot un norēķiniem		
(vidēji mēnesī brauc
profesionālās izglītības
un vasaras brīvdienās saskaņā
izmantojot Jelgavas pilsētas
izmantojot Jelgavas pilsētas		
624 skolēni)
iestādes klātienes
ar izglītības iestādes sarakstu
skolēna apliecību.
skolēna apliecību.
izglītojamie no trūcīgām
par piedalīšanos skolas pasākumos.			
un daudzbērnu ģimenēm
Jelgavas pilsētas pensionāri Pašvaldības pabalsts
16 braucieni mēnesī maksā
16 braucieni mēnesī maksās
85 372
25 594,30
vai politiski represētas
50% apmērā 16 braucieniem
5,60 eiro, viena brauciena
6,80 eiro, viena brauciena 		
(vidēji mēnesī brauc
personas
mēnesī, uzrādot un norēķiniem
cena – 0,35 eiro. Sākot no
cena – 0,425 eiro. Sākot no		
1480 pensionāri)
izmantojot Jelgavas pilsētas
17. brauciena, biļetes
17. brauciena, biļetes
iedzīvotāja karti (visu gadu).
cena – 0,70 eiro.
cena – 0,85 eiro.
Bērni bāreņi un bez vecāku 100% apmaksā
Var braukt bez maksas, uzrādot Varēs braukt bez maksas,
5 457
2 930
gādības palikušie bērni, kā Jelgavas pašvaldība.
un norēķiniem izmantojot
uzrādot un norēķiniem		
(vidēji mēnesī brauc
arī pilngadību sasniegušie 		
Jelgavas pilsētas skolēna
izmantojot Jelgavas pilsētas		
30 bērni bāreņi)
bāreņi, kuri mācās kādā no		
apliecību vai Jelgavas pilsētas skolēna apliecību vai Jelgavas
Izglītības likumā noteiktajām		
iedzīvotāja karti (mācību
pilsētas iedzīvotāja karti
izglītības pakāpēm (pamat-		
gada laikā).
(mācību gada laikā).
izglītība, vidējā izglītība,
augstākā izglītība) un/vai
profesionālās izglītības iestādē
Jelgavā deklarētie skolēni, 80% apmaksā Jelgavas
5 braucieni dienā maksā
5 braucieni dienā maksās
128 352
77 469,4
kuri mācās Jelgavas
pašvaldība, nepārsniedzot
0,70 eiro (pašvaldība sedz
0,85 eiro (pašvaldība segs
vispārējās izglītības iestādēs, 5 braucienus dienā, uzrādot
2,80 eiro par 5 braucieniem
3,40 eiro par 5 braucieniem
Amatu vidusskolā, Jelgavas
un norēķiniem izmantojot
dienā). Sākot no 6. brauciena, dienā). Sākot no 6. brauciena,
tehnikumā un Mūzikas
Jelgavas pilsētas skolēna
biļetes cena – 0,70 eiro.
biļetes cena – 0,85 eiro.
vidusskolā, Jelgavas un
apliecību vai iedzīvotāja karti
Ozolnieku novada skolās
(mācību gada laikā).
Pirmsskolas vecuma bērni 100% apmaksā Jelgavas pašvaldība. Var braukt bez maksas, uzrādot Varēs braukt bez maksas
92 060
43 925,63
		
dzimšanas apliecību (visu gadu). (visu gadu).

Pasažieri, kuriem braukšanas maksas
atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā
transportā piešķir valsts
Mērķgrupa
Valsts dotācija
		
		
Personas ar I vai II 		
invaliditātes grupu un
personas līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti
Var braukt
(uzrādot atbilstošu apliecību). bez maksas.
Persona, kas pavada 		
personu ar I invaliditātes
grupu vai personu līdz
18 gadu vecumam
ar invaliditāti

Valsts dotācijas
apmērs JAP
2013. gadā

377 000 eiro

Informācija vecākiem par Jelgavas skolēna apliecības saņemšanas kārtību vasarā

Kā informē Jelgavas Izglītības pārvalde, vecāki, kuri ir pieteikuši skolēna apliecību 2014./2015. mācību gadam, to varēs
saņemt SEB bankas filiālē pēc noteikta grafika. Pabalstus (pilsētas sabiedriskā transporta atlaidi vai brīvpusdienas)
var saņemt tikai ar skolēna apliecību. Vecāki apliecību izglītības iestādē varēs pieteikt arī visu mācību gadu.

Skolēna apliecības saņemšanas grafiks

Skola
Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavas 2. internātpamatskola
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgavas 4. sākumskola
Jelgavas 4. vidusskola
Visas skolas
Beidzies derīguma termiņš
vai izgatavota jauna karte

Klase
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Laiks, kad var saņemt apliecību
25.08.2014. – 29.08.2014.
25.08.2014. – 29.08.2014.
18.06.2014. – 25.06.2014.
18.06.2014. – 25.06.2014.
25.06.2014. – 04.07.2014.
25.06.2014. – 04.07.2014.
07.07.2014. – 11.07.2014.
14.07.2014. – 18.07.2014.
21.07.2014. – 25.07.2014.

Klases
2. – 12.

Laiks, kad var saņemt apliecību
28.07.2014. – 05.09.2014.

loceklis,» uzsver I.Škutāne.
Tikpat būtiski uzsvērt, ka
spēkā paliek visi tie braukšanas
maksas atvieglojumi, kuri patlaban ir pieejami dažādu kategoriju
jelgavniekiem – gan kā pašvaldības pabalsts, gan kā domes
dotācija. «Skolēni, pensionāri,
bāreņi, invalīdi un viņu pavadošās personas, represētie, daudzbērnu ģimeņu bērni, pirmsskolas
vecuma bērni, trūcīgo ģimeņu
bērni tāpat kā līdz šim saņems
pašvaldības un valsts atbalstu
norēķiniem pilsētas maršrutu
autobusos,» piebilst pašvaldības
izpilddirektore.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

JAP mēnešbiļetes
Pasažieri tāpat kā līdz šim varēs iegādāties JAP mēnešbiļeti.
Pašlaik tās cena ir 28 eiro, no 1.
augusta plānotā cena ir 34 eiro.
Mēnešbiļetes cena aprēķināta,
iekļaujot tajā 40 braucienus
mēnesī – sākot no 41. brauciena
mēnesī, brauciens ir bez maksas.
Mēnešbiļete nav personalizēta,
tāpēc to var izmantot jebkurš
no ģimenes locekļiem, kam
nepieciešams braukt ar pilsētas
maršrutu autobusu.

Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartes
noformēšana
pensionāriem
Braukšanas maksas atvieglojumi
pilsētas autobusos pienākas Jelgavā deklarētajiem pensionāriem un
politiski represētajām personām,
kas noformējuši elektronisko iedzīvotāja karti.
Elektronisko Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti var noformēt Sociālo
lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9, 115. kabinetā, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 13 līdz 17. Dokumentu
noformēšana un fotografēšanās
tiek organizēta bez maksas.
Iedzīvotājam, līdzi ņemot pasi un
attiecīgi pensionāra vai politiski
represētās personas apliecību,
Sociālo lietu pārvaldē jāaizpilda
iesnieguma veidlapa un jānofotografējas. Lai varētu izmantot
pašvaldības noteiktos braukšanas
maksas atvieglojumus jau nākamajā mēnesī, kartei Sociālo lietu
pārvaldē jāpiesakās līdz kārtējā mēneša 27. datumam; ja 27. datums
iekrīt brīvdienā, tad pieteikumam
jābūt iesniegtam ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā.
Izgatavotā Jelgavas iedzīvotāja karte
braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai pensionāriem un politiski
represētajām personām tiks izsniegta SEB bankā 10 dienu laikā.

ziņas

Ceturtdiena, 2014. gada 19. jūnijs

27. un 28. jūnijā būs
slēgta satiksme Hercoga
Jēkaba laukuma apkārtnē
Nākamajā sestdienā, 28. jūnijā, Jelgavā notiks Inženieru diena,
kuras laikā pilsētas centrā norisināsies starptautisko kartinga sacensību «ProKart» 4. posms, kurā piedalīsies ap 200 kartinga braucēju. Jelgavniekiem, jo īpaši Hercoga Jēkaba laukuma apkārtnē
dzīvojošajiem, jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.
Laikā no 27. jūnija pulksten 17 līdz 28. jūnija pulksten 19 būs slēgti
visi ielas posmi ap Hercoga Jēkaba laukumu. Organizatori ziņo,
ka teritorija tiks iežogota, un aicina izmantot apbraucamos ceļus.
Iekļūšana un izkļūšana no māju pagalmiem būs iespējama tikai
nakts laikā un sacensību pārtraukumos. Gājējiem un riteņbraucējiem pie Jelgavas pilsētas kultūras nama būs uzbūvēts tilts, pa
kuru nepārtraukti varēs pārvietoties. Organizatori ziņo, ka šonedēļ
Hercoga Jēkaba laukuma apkārtējo māju iedzīvotāju pastkastītēs
tiek izplatīts arī informatīvs buklets, informējot, kā rīkoties. Sacensību organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atklāj uzlādes punktu
elektrotransportam

Enerģētikas dienu laikā interesentiem bija iespēja izbraukt ar elektromobili vai elektrovelosipēdu. Šo iespēju izmantoja arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.
 Ligita Vaita

aicina darbā fotogrāfu(-i).
Pienākumi:
• veidot fotomateriālus laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• uzturēt iestādes fotoarhīvu;
• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze fotomateriālu veidošanā
(priekšroka kandidātiem ar pieredzi darbā plašsaziņas līdzekļos);
• spēja elastīgi plānot savu darba laiku.
Piedāvājam:
• iespēju sevi radoši apliecināt;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 7. jūlijam.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001.
Tālrunis 63048800.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu
uz Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādes «Jelgavas Ledus sporta skola»
direktora amata vietu (1 vakance).

Galvenie pienākumi:
1. Jelgavas Ledus sporta skolas efektīva pārvaldība atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Izglītojamo apmācību un sporta meistarības pilnveidošanas nodrošināšana;
3. Ledus sporta veidu attīstības veicināšana un popularizēšana, rosinot iedzīvotāju interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu;
4. Ledus sporta pasākumu organizēšana un palīdzības sniegšana pilsētas izglītības iestādēm ledus sporta pasākumu
organizēšanā;
5. Jelgavas Ledus sporta skolas iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
6. Jelgavas Ledus sporta skolas interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. Augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likuma 30. panta ceturtās daļas un Ministru
kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr.363 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību» nosacījumiem;
2. Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. Vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā amatā;
4. Vismaz 1 (viena) gada darba pieredze sporta nozares attīstības organizēšanā;
5. Teicamas valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
6. Labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. Izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām
un Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai.
Pieteikuma dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes «Jelgavas Ledus sporta
skola» attīstības plāns 2 (diviem) gadiem (sniegts apraksts par šādām darbības pamatjomām: mācīšana un
mācīšanās; atbalsts izglītojamajiem; izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana;
nepieciešamie pasākumi izglītības iestādes attīstībā un ledus sporta veidu popularizēšanā Jelgavas pilsētā),
nepārsniedzot trīs A4 lapas;
3. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
4. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādes «Jelgavas Ledus sporta skola» direktora amata konkursam» līdz 2014. gada 2. jūlijam (ieskaitot). Tālrunis
uzziņām: 63005508; e-pasts: mara.caniza@dome.jelgava.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»

Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās
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Īsi
 Jelgavas tirgus administrācija
informē, ka tirgus 24. un 25. jūnijā
būs slēgts. Līgo dienā, 23. jūnijā, tirgus
strādās, kā ierasts.
 19. un 20. jūnijā notiks ūdensvada
profilaktiskā skalošana Langervaldes,
Prohorova, Neretas, Birzes, Līču un Emburgas ielā, informē «Jelgavas ūdens».
Skalošanas laikā iespējama ūdens saduļķošanās arī piegulošajās ielās.
 Jelgavas Izglītības pārvalde līdz
20. jūnijam aicina vecākus, kuru bērni mācās kādā no Jelgavas pilsētas
skolām, aizpildot anketu, kas atrodama pārvaldes mājas lapā www.
jip.jelgava.lv, sniegt savu viedokli
par skolu, kurā mācās viņu bērns.
Dati tiks izmantoti konkursā pilsētas
skolām «Jelgavas pilsētas izglītības
kvalitātes Gada balva». Pašvaldības
konkursa mērķis ir motivēt izglītības
iestādes inovatīvākam un kvalitatīvākam
darbam. Vecāku atbildes sniegs papildu
informāciju izvērtēšanai. «Ja jūsu ģimenē ir vairāki skolas vecuma bērni, aptaujas anketu lūdzam aizpildīt par katru
skolēnu atsevišķi,» tā organizatori.

Foto: Ivars Veiliņš
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Pie viesnīcas «Zemgale»
sporta kompleksa teritorijā atklāts brīvpieejas elektrotransporta
uzlādes punkts. Tas ir
otrais elektrotransporta uzlādes punkts Jelgavā, kas vienlaicīgi
lādēšanai ļauj pieslēgt
trīs transportlīdzekļus.
Arī Latvijas ielās sāk parādīties
elektromobiļi, bet ar ES Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) piedāvātajām iespējām
elektromobiļus iegādāsies Latvijas
pašvaldības un uzņēmumi, tostarp
Jelgavas pašvaldība. Elektromobiļu nākotnes perspektīvas uzsver
arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods: «Jau
šodien vien klātienē redzam trīs
elektromobiļus un divus elektrovelosipēdus, kuru skaits nākotnē
tikai pieaugs.» Viņš uzlādes punkta īpašniekiem iesaka izvietot
norādes par iespēju uzlādēt elektromobili arī uz ceļa, ārpus sporta

kompleksa teritorijas.
Sporta komplekss «Zemgale» ir
pirmais uzņēmums Jelgavā, kas
atsaucies Zemgales reģionālās
Enerģētikas aģentūras (ZREA)
aicinājumam uzstādīt mazjaudas
elektrotransporta uzlādes punktu. Uzlādes punkta uzstādīšanas
izmaksas sedzis pats uzņēmums,
bet ZREA palīdzējusi ar informatīvu atbalstu.
Sporta kompleksa «Zemgale»
direktors Armands Ozollapa norāda, ka uzlādes punkta izveidē
ieguldījis mazāk par 500 eiro.
«Nafta kādreiz beigsies, bet elektrība – ne. Ar šīs uzlādes vietas
izveidi ceru nākotnē iegūt papildu
klientus viesnīcai. Pieļauju gan,
ka tas ir tuvāko desmit gadu
jautājums,» tā A.Ozollapa.
Savukārt ZREA vadītāja Inga
Kreicmane uzsver, ka septembrī
Latvijā parādīsies ap 200 elektromobiļu, kas tiks iegādāti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajā KPFI
projektā. Jāatgādina, ka četrus
elektromobiļus iegādāsies arī Jelgavas pašvaldība: trīs Pašvaldības

policijas un vienu «Pilsētsaimniecības» vajadzībām.
Pēc elektrouzlādes punkta atklāšanas tam tika izveidotas koordinātas «Tom-Tom» navigācijas
ierīcē, lai to varētu atrast ikviens
elektromobiļa lietotājs. Uzlādes
punkts tiks iekļauts arī «Latvenergo» un ZREA veidotajās Latvijas
elektrouzlādes vietu kartēs.
Lai izglītotu uzņēmējus un
pašvaldības darbiniekus par
enerģētikas jautājumiem, šonedēļ tika organizēts arī seminārs
«Enerģētikas dienas 2014». Tā
laikā varēja uzzināt par aktualitātēm enerģētikas jomā, iespējām
attīstīt elektromobiļus un to
uzlādes infrastruktūru, kā arī
pašiem izmēģināt lēngaitas elektromobiļus.
Jāatgādina, ka martā lēngaitas
elektrotransporta uzlādes punkts
tika atklāts pie viesu nama «Viesu
līči» Jelgavas novadā.
Jelgavā uzlādēt elektrotransportu iespējams arī LLU
Tehniskās fakultātes pagalmā,
iepriekš sazinoties ar fakultātes
darbiniekiem.

Līgosvētkos – izmaiņas
autobusu kustības sarakstos
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 23. jūnijā, pilsētas autobusi kursēs
pēc svētdienas kustības
saraksta, bet otrdien,
24. jūnijā, – pēc svētdienas kustības saraksta ar
izņēmumiem – nekursēs agrākie reisi atsevišķos maršrutos, informē
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP). Izmaiņas
svētku dienās skars arī
reģionālos starppilsētu
nozīmes maršrutu reisus, kurus apkalpo JAP.
Pasažieriem jāņem vērā, ka pirmdien, 23. jūnijā, Jelgavas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes
maršrutos sabiedriskais transports
kursēs pēc svētdienas kustības
saraksta, bet nākamajā dienā – pēc
svētdienas kustības saraksta ar
izmaiņām.
JAP informē, ka 24. jūnijā 1.
maršrutā nekursēs reisi pulksten
7.01 no Centra uz Mežvidiem, 8.41
no Centra uz Tušķiem, 7.53 no
Centra uz Ozolnieku vidusskolu,
7.38 un 8.55 no Tušķiem uz Centru,

pulksten 7.29 no Mežvidiem uz
Centru, kā arī 8.20 no Ozolnieku
vidusskolas uz Centru.
2. maršrutā 24. jūnijā nekursēs
reisi pulksten 7.29 no Centra uz
Svētes skolu, 9.10 no Centra uz
Svēti, pulksten 8 no Svētes skolas
uz Teteli un 9.50 no Svētes uz
Centru.
4. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.20, 7.10 un 8 no Meiju ceļa,
kā arī pulksten 6.45, 7.35 un 8.25 no
Psihoneiroloģiskās slimnīcas.
5. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.39 un 8.06 no Bankas uz Bērzu kapiem, pulksten 7.08 un 8.30 no
Bērzu kapiem uz Blukām, 7.45 no
Blukām uz Bērzu kapiem, kā arī
9.10 no Blukām līdz Bankai.
7. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.55 no Meiju ceļa un 7.35 no
Kārniņiem.
8. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.23, 7.24 un 7.58 no Centra
uz Bemberiem, 6.42 un 7.16 no
Autoostas uz Romas krogu, pulksten 7 un 7.55 no Bemberiem, 8.28
no Mežvidiem, kā arī reisi pulksten
7.10 un 7.44 no Romas kroga.
9. maršrutā nekursēs reisi pulksten 6.04, 7.12, 8.13 un 9.18 no
Centra uz Āni, 6.48, 7.55 un 8.56

no Centra uz Kastaņu ielu, 6.59 no
Baložu kapiem, 7.04, 8.05, 9.10 no
Kastaņu ielas, kā arī pulksten 6.27,
7.33, 8.34 un 9.45 no Ānes.
11. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 6.50 no Meiju ceļa, 7.19 no
Centra uz Agroķīmiju un pulksten
7.44 no Agroķīmijas.
14. maršrutā nekursēs reisi
pulksten 7.45 no Meiju ceļa, 7.53
no Autoostas un 8.15 no Baložu
kapiem.
15. maršrutā nekursēs reisi pulksten 7.25 no Satiksmes ielas, 7.40
no Cukurfabrikas uz «Akvu», 7.44
no «Akvas», 7.49 no Cukurfabrikas
stacijas uz 6. vidusskolu, kā arī 8.02
no 6. vidusskolas.
18. maršrutā nekursēs reisi pulksten 8.20 no Meiju ceļa un 8.55 no
Ozolnieku vidusskolas.
22. maršrutā nekursēs reisi pulksten 5.52 no Meiju ceļa, 6.20, 7.10
no Dzelzceļa stacijas, pulksten 6,
6.39 un 7.24 no Asteru ielas.
Jāpiebilst, ka 23. un 24. jūnijā
arī reģionālie starppilsētu nozīmes
maršrutu reisi, kurus apkalpo JAP,
kursēs ar izmaiņām. Starppilsētu
autobusu kustības grafiku svētku
dienās var uzzināt JAP mājas lapā
www.jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».

 Konkursa «Energoefektīvākā ēka
Latvijā 2014» žūrijas komisija ir veikusi iesniegto pieteikumu izvērtēšanu
un konkursa 2. kārtai izvirzījusi 20
pretendentus. To vidū no astoņām
pieteiktajām mājām Jelgavā tālāk
cīņu turpinās trīs – daudzdzīvokļu ēka
Lāčplēša ielā 19a, Brīvības bulvārī 28
un vienģimenes ēka Kadiķu ielā 3a.
Komisija jau tās apmeklējusi klātienē,
detalizēti iepazīstoties ar ēkām, to renovācijā vai celtniecībā izmantotajiem
materiāliem un tehnoloģijām, kas ļauj
sasniegt ievērojamus energoefektivitātes rezultātus. Konkursa noslēguma
pasākums un laureātu paziņošana
plānota 26. jūnijā.
 Pēc kartēšanas ballītes Jelgavā,
kurā iesaistījās arī vietējie iedzīvotāji, «OpenStreetMap» (OSM) kartē
atzīmēti 628 objekti, tostarp 17 jauni
veikali, kā arī izveidota specializēta
ugunsdzēsības karte. Tiesa, dati tajā
ir vien par nelielu daļu Jelgavas, tāpēc
ikviens aicināts iesaistīties kartes aktualizēšanā. OSM no «Google Maps»
atšķiras ar to, ka datus OSM kartē var
papildināt ikviens, tāpēc tajā iespējams
ievietot aktuālo informāciju nekavējoties. Pagaidām gan Jelgavā entuziastu,
kuri datus regulāri aktualizē, skaits nav
liels, tāpēc aprīlī Jelgavā tika organizēta
kartēšanas ballīte. Organizatori, apkopojot datus, informē: pirms pasākuma
Jelgavas kartē bija atzīmēti 545 māju
numuri, bet pēc – 1032, tātad kartē
pārbaudīto un atzīmēto ēku numuru
skaits gandrīz dubultots. Tāpat kartē
tika atzīmētas arī pašas ēkas, kuras līdz
šim kartē nebija iezīmētas, un entuziastu
grupiņas dienas laikā tika galā ar 92
jaunu ēku iezīmēšanu kartē.
 Jelgavnieks 2. pamatskolas mājturības un informātikas skolotājs
Mārtiņš Dzerkalis kļuvis par konkursa
«Jaunais skolotājs» laureātu. Jaunietis atzīst, ka skolā nokļuvis nejauši,
taču savu izvēli nenožēlo. «Stājos LLU
būvinženieru studiju programmā, taču
netiku budžeta grupā. Nolēmu studēt
mājturības un informātikas skolotāju
studiju programmā, jo tur varēja mācīties bez maksas. Skolotāja ceļu izvēlējos
it kā nejauši, bet neesmu to nožēlojis,»
teic konkursa uzvarētājs. Viena no
M.Dzerkaļa sirdslietām ir kokapstrāde.
Veidot no koka skaistas un noderīgas
lietas viņš māca ne tikai stundās, bet
arī kokapstrādes pulciņā skolā un arī
bērnu un jauniešu centrā «Junda», kur
vada tehniskās modelēšanas un lidmodelēšanas nodarbības.

Ritma Gaidamoviča
«Fortum» aicina
māju vecākos un citus interesentus
uz sapulcēm par siltumenerģijas
piegādes un lietošanas līgumiem
un to pārslēgšanas kārtību,
iepriekš piesakoties pa tālruni
63007061 vai 63007058, jo vietu
skaits ir ierobežots.
Nākamās sapulces paredzētas
18. un 25. jūnijā Pasta ielā 47,
2. stāvā, 217. telpā.
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Jāņus sagaida ar četriem jauniem sieriem
Jelgavas piena pārstrādes uzņēmums «Latvijas piens» šobrīd ir
pārmaiņu priekšā – bankas, redzot pieaugošās piena cenas, atteica
uzņēmumam aizdevumu, un, lai tas varētu sekmīgi turpināt attīstīties,
jāpiesaista investors. Konceptuāla vienošanās jau panākta ar Jelgavas
novada lauksaimniecības kooperatīvu «Latraps», kas savu gala lēmumu
sola paziņot jūlija vidū.
Taču, neraugoties uz šādām pārmaiņām, uzņēmums veiksmīgi turpina darbību – tiek izstrādāti jauni produkti un iekaroti jauni tirgi. Šogad
«Latvijas piens» tirgū piedāvā četrus jaunus Jelgavā tapušus produktus
– vidējās cenu kategorijas Šveices tipa sieru, sieru ar pazeminātu tauku
saturu, ekskluzīvu astoņus mēnešus nogatavinātu sieru un pirmoreiz arī
īstu Jāņu sieru ar ķimenēm «Jāņu prieks». Kā Jelgavā top siers?

Vēl pirms četriem gadiem Langervaldes ielā 7 bija klajš lauks. 2011. gada septembrī tika iemūrēts piena rūpnīcas pamatakmens, bet jau pēc 268 dienām, 2012. gada 21. jūnijā, atklāta rūpnīca. Ražošana, tiesa gan, sākumā tikai atsevišķi produkti,
tika uzsākta tajā pašā gadā. Ražotnes izveidē ieguldīti 10,5 miljoni latu (vairāk nekā 21 miljons eiro). Uzņēmums pozicionējis,
ka Jelgavā ienācis uz palikšanu, un februārī Jelgavas domes sēdē tika atbalstīts uzņēmuma lūgums pagarināt pašvaldībai
piederošā 40 000 kvadrātmetru zemesgabala, uz kura atrodas rūpnīca, nomu līdz 2043. gadam. Uzņēmumam tas ir būtiski,
jo tas attīstās – plānots iegādāties jaunas iekārtas, izstrādāt jaunus produktus, paplašināt noieta tirgu. Tuvākā gada laikā
«Latvijas piens» paredzējis ieguldīt arī teritorijas infrastruktūras sakārtošanā un savest kārtībā attīrīšanas sistēmu. «Jelgavas
ūdens» skaidro, ka piena rūpnīcai nepieciešams izbūvēt priekšattīrīšanas iekārtas, jo notekūdeņos atsevišķas vielas, piemēram,
ķīmiskais skābeklis un tauki, pārsniedz pieļaujamās normas, lai tos pa tiešo varētu iepludināt pilsētas kanalizācijā. Uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs Raimonds Freimanis norāda, ka šā gada otrajā pusē budžetā ir paredzēti līdzekļi šo iekārtu projektēšanas
darbiem. Jāpiebilst, ka 2013. gadā «Latvijas piens» pārstrādāja 55 000 tonnu piena, bet, kā skaidro R.Freimanis, tas nebija pilns
ražošanas gads. Šogad mērķis ir pārstrādāt 70 000 tonnu piena.
Atvestais piens tiek ieliets katlos un maisot sildīts, tādējādi iegūstot sūkalas un siera graudus. Tie tālāk pa caurulēm nonāk presē, kur tiek sapresēti
formā. Uzņēmumam ir divu veidu preses, kas taisa rituļus un tā saucamos
eiropolus – 15 kilogramu siera «klučus», kuri tālāk pēc nogatavošanās tiek
griezti mazākos gabalos un fasēti.
Šogad uz svētkiem
«Latvijas piens» piedāvā arī īstu Jāņu
sieru ar ķimenēm
– «Jāņu prieks». Tas
ir pirmais Jelgavā ražotais Jāņu siers. «Šo
produktu izstrādājām
gada sākumā, un jau
aprīlī testa režīmā tas
tika laists tirgū. Tas bija
veiksmīgi,» norāda uzņēmuma
zīmola vadītājs Andrejs Kučeruks.
Viņš atzīst – lai gan uzņēmuma rīcībā nav
tirgus pētījumu, kas pierādītu, ka Jāņu laikā
tiešām Latvijā sieru pērk vairāk, novērojumi liecina,
ka tā tas tomēr ir. «Arī siera ražotājiem Jāņi ir tāds pīķa laiks, bet ne tik izteikti kā,
piemēram, alus ražotājiem, kas īsā laikā var nopelnīt pusgada normu. Latvijā tomēr
siera patēriņš ir vienmērīgs visu gadu, jo šo produktu patērējam ikdienā,» tā viņš.
Pakotavā sieri tiek sašķiroti pasūtījumiem.
Pagājušajā gadā «Latvijas pienam» izdevies
dubultot savu tirgus
daļu Latvijā, bet siera
eksporta apjomi vēl
ir salīdzinoši mazi. Kā
norāda uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs
Raimonds Freimanis
(amatā bija līdz 13.
jūnijam), sieri tiek
eksportēti uz Lietuvu
veikalu «Maxima» un
«IKI» tīklos, Čehiju un nelielos apjomos tos tirgo arī Lielbritānijā, bet teikt, ka arī
šis tirgus ir iekarots, esot pāragri. «Vēl šobrīd notiek sarunas ar divām Zviedrijas
kompānijām un vienu Azerbaidžānas uzņēmumu,» tā R.Freimanis, norādot: siera
eksporta palielināšana ir viens no šā gada galvenajiem uzdevumiem.
Uzņēmumā ir redzamā un neredzamā puse: sieri, kuri ir nopērkami Latvijas veikalos un kuru
ražošanas procesu iespējams
apskatīt klātienē, un industriālie
produkti, ko tālāk izmanto siera,
saldējuma un citu produktu
ražošanā un kuri lielākoties tiek
eksportēti. Industriālo produktu
vājpiena koncentrātu un krējumu
ražošana ir pilnībā automatizēta.
Šo produktu ražošanas procesā
roku darbs nav nepieciešams
– ir tikai daži cilvēki, kas uzrauga
procesu un iekārtu darbību. «Latvijas piens» eksportē 95 procentus saražoto industriālo produktu – uz Lietuvu, Igauniju, Ukrainu, Vāciju, Slovākiju, Poliju. Jāpiebilst, ka
saskaņā ar «Latvijas piena» vadības aplēsēm pagājušo gadu uzņēmums noslēdzis
ar 37 miljonu eiro apgrozījumu. Uzņēmuma peļņa pirms nodokļu nomaksas bija
1,6 miljoni eiro, savukārt provizoriskā neto peļņa – 455 800 eiro. Kopumā šobrīd
uzņēmumā strādā ap simts darbinieku.

«Latvijas pienā», kā jau pārtikas uzņēmumā, ir stingras higiēnas prasības, kas jāievēro kā darbiniekiem, tā uzņēmuma
apmeklētājiem. Dodoties līdzi viesiem ražošanas telpās, rokas
dezinficē, galvā liek cepuri un uz apaviem velk bahilas ikviens
– arī uzņēmuma zīmola vadītājs Andrejs Kučeruks.

Katram safasētajam sieram tiek uzlīmēta uzlīme ar produkta
nosaukumu. Dizains tiek izstrādāts «Latvijas pienā», tad iepirkuma procedūrā noskaidrota tipogrāfija, kurā tās drukā. Izmantoti tiek dažādi piegādātāji, ir arī tādas ekskluzīvas lietas, kas
jāiepērk, piemēram, no Holandes. «Zīdpapīra etiķetes sieriem
ar vaskoto pārklājumu drukā Holandē, jo Latvijā tādas neražo,»
atklāj uzņēmuma zīmola vadītājs Andrejs Kučeruks.

Lai sieru pasargātu no ārējās vides ietekmes laikā, kamēr tas
nogatavinās, atsevišķu šķirņu siera rituļi tiek vaskoti. Tas tiek
darīts ar rokām, katru rituli ar vasku pārklājot vairākas reizes.
«Latvijas piens» izmanto četru krāsu vasku – sarkanu, gaiši zilu,
melnu un bordo. Uzņēmuma zīmola vadītājs Andrejs Kučeruks
stāsta, ka, piemēram, gaiši zilā krāsa tiek izmantota sieram ar
pazeminātu tauku saturu, jo, viņuprāt, arī pircējiem diētiskā
pārtika asociējas tieši ar šo krāsu. «Krāsas izmantojam gan tāpēc, lai sierus varētu atšķirt pircēji, gan lai mēs paši ražošanas
procesā tos atšķirtu, jo visi rituļi pēc skata ir vienādi,» tā viņš,
piebilstot, ka patiesībā vasks ir siera pārklājums, kas nav kaitīgs,
bet ēst to nav ieteicams.

«Latvijas piens» vienmēr bijis atvērts apmeklētājiem un uzņem
ciemos arī ekskursantu grupas. Lai apmeklējumus padarītu izglītojošākus, uzņēmuma gaitenī izvietoti stendi, kuros parādīts,
kā top siers, kādi ir siera veidi, kādus produktus ražo Jelgavā.
«Pērn mums bija ap 400 ekskursiju, šogad tas ir jau pārspēts,»
norāda uzņēmuma zīmola vadītājs Andrejs Kučeruks.

Siers tiek ražots gan lielākos «klučos» vai rituļos, gan fiksētā
svarā – šķēlēs, gabaliņos vai ritulīšos. Pirms sūtīšanas uz veikaliem katrs fasējums tiek pārsvērts un uz tā nonāk uzlīme, kurā
norādīts produkta nosaukums, svars.

Šobrīd «Latvijas pienā» tiek ražoti apmēram 25 dažādi siera
veidi – cietie, puscietie, svaigie, nenogatavinātie, ekoloģiskie.
Vistitulētākais un starptautiskajā tirgū pazīstamākais produkts
ir «Sniega bumbas», kas guvis atzinību vairākos prestižos starptautiskos konkursos – tās tiek piedāvātas arī delikatešu veikalā
lidostas «Rīga» teritorijā un nereti aizceļo līdzi vietējiem, dodoties ciemos vai darījuma braucienos. Tiesa, «Sniega bumbu»
ražošanas process rūpnīcas apmeklētājiem netiek atklāts – tas
ir komercnoslēpums. «Konkursi ir nozīmīgi, jo veicina produktu
atpazīstamību un palīdz palielināt eksporta apjomus,» skaidro
«Latvijas piena» mārketinga vadītāja Ramona Kalniņa, piebilstot,
ka starptautisku atzinību guvis arī «Klasiskais Trikantālers».
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš
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Medaļas izcīna kopā ar
čehietēm un vācietēm

Elīna Ēdole ar Starptautiskās kanoe federācijas atbalstu piedalījās
treniņnometnē Francijā,
kas noslēdzās ar Sieviešu
kanoe kausa sacensībām.
Elīna četriniekā ar čehietēm un vācieti 500 m izcīnīja zeltu, divniekā
500 m – bronzu. «Bija interesanti airēt
divniekā ar vācieti, jo abas airējām pa vienu
pusi – ierastāk, ka katra airē pa savu pusi.
Laivā kopā bijām sēdējušas tikai pāris kilometru, bet spējām izcīnīt medaļu, cīnoties
ar divniekiem, kas kopā trenējās ilgāk,» tā
sportiste. Sacensībās piedalījās 40 kanoistes
no 15 valstīm. Nākamās sacensības E.Ēdolei
– Latvijas kausa 2. posms jūlijā.

Maijā – pieci laureāti

Domē par panākumiem maijā sveikti pieci
sportisti – Andrejs Makuha (3. vieta Eiropas
čempionātā svarabumbu celšanā), Gatis
Pranks (4. vieta Pasaules kausā kanoe airēšanā C-2 1000 m un labs starts citās distancēs,
trenere Lelde Laure), Maksims Gordejevs (1.
vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus
uz reižu skaitu, treneris Edmunds Jansons),
Marks Ozolinkevičs (1. vieta Latvijas, Baltijas
čempionātā smaiļošanā K-1 6000 m, trenere
L.Laure), Vanesa Buldinska (6. vieta Eiropas
līgas čempionātā BMX 7. posmā 15 – 16
gadu grupā, treneris Uldis Balbeks).
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sports
Divi Baltijas vicečempioni

Jelgavas kluba «Piramida» triatlonisti Elza
Mestere un Vladimirs Kuzmenko Baltijas
čempionātā triatlonā sprinta distancē
izcīnīja sudraba medaļu katrs savā vecuma grupā. Sprinta distance ir 750 m
peldējums, 20 km velobrauciens, 5 km
skrējiens. Jāpiebilst, ka E.Mestere piedalījās
arī Eiropas kausā junioriem (16 – 19 gadi),
kur izcīnīja 7. vietu. Viņa sprinta distancē
finišēja pēc 1:21,52 stundām, kas viņai
savā vecuma grupā (16 – 17 gadi) nodrošināja trešo vietu.
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Maratonā – bezmaksas vietas Piedāvā darbu
Jelgavas pilsētas pašvaldība 500 jelgavniekiem nodrošinās iespēju bez maksas
piedalīties Jelgavas nakts pusmaratonā
12. jūlijā. 21 km distancē bez maksas varēs
skriet 100 jelgavnieki, un šobrīd pieteikušies 40; 10 km distancē ir 200 bezmaksas
vietas, pieteikušies 62; 5 km distancē arī
ir 200 bezmaksas vietas, pieteicies 81 dalībnieks. Pieteikties bezmaksas dalībai var
«Sportland» veikalā tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža» Driksas ielā 4. Vēl pašvaldība segs dalības maksu visiem pilsētā
deklarētajiem bērniem līdz 12 gadiem,
kas būs pieteikušies bērnu skrējienam.
Bērnu skrējieni sāksies pulksten 18, pārējās
distancēs starts būs pulksten 20. Papildu
informācija pieejama mājas lapā www.
jelgavaspusmaratons.lv.

Šovasar trīs «Ghetto» turnīri

SIA «Krokuss» piedāvā darbu tirdzniecības
pārstāvim(-ei) Zemgales reģionā.
Papildu informācija – www.krokuss.lv.
SIA «Nordic Plast» vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i) otrreizējās pārstrādes rūpnīcā
Olainē. Darba pienākumi – atkritumu šķirošana. Alga pēc nodokļu nomaksas – no
300 līdz 400 EUR. Uzņēmums nodrošina
visas sociālās garantijas, un daļēji tiek segti
transporta izdevumi. Visiem interesentiem
lūgums CV sūtīt pa e-pastu
evija@nordicplast.lv vai zvanīt
pa tālruni +371 67069812.
SIA «Nordic Plast» vajadzīgi(-as) operatori(-es)
otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē. Darba
pienākumi – mehānisko iekārtu uzraudzība
ražošanas procesā, darbs ar auto iekrāvēju.
Alga pēc pārbaudes laika – no 500 līdz 600
EUR (pēc nodokļu nomaksas). Uzņēmums
nodrošina visas sociālās garantijas un daļēji
segs transporta izmaksas. Lūgums CV sūtīt
pa e-pastu evija@nordicplast.lv vai zvanīt
pa tālruni +371 67069812.

Meklē darbu
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles.
T.20323336
Pērk meža un zemes īpašumus
visā Latvijā. T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam.
Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434.

Šovasar aktīvās atpūtas cienītājiem Jelgavā liela izvēle – notiks sešu posmu futbola turnīrs, astoņu posmu strītbola turnīrs un trīs posmu pludmales volejbola turnīrs.
Pirmajā «Ghetto Football» posmā piedalījās 13 komandas, tostarp viena – meiteņu. Vecākajā grupā (17 – 25 gadi) deviņu komandu konkurencē uzvarēja komanda
«RAF», finālā pēcspēles soda sitienos pieveicot komandu «ABC». Uzvarētāju komandā spēlēja Andrejs Buližko, Georgijs Andužs, Juris Lozovenko, Edgars Rožkovs un
Pāvels Zaharčikovs. Nākamie futbola posmi notiks 26. jūnijā, 10. jūlijā, 24. jūlijā, 7. augustā un 21. augustā 6. vidusskolas stadionā no pulksten 16.
Trešajā «Ghetto Basket» alianses un otrajā Jelgavas atklātā strītbola čempionāta posmā lietus nenobaidīja 16 komandas. Vecākajā grupā (17+) uzvarēja komanda
«Mani sadzēla bites», kas finālā ar 15:10 spēja uzveikt titulēto komandu «Armet». Uzvarētāju komandā spēlēja Jānis Bērziņš, Kristaps Vereščagins, Rolands Vereščagins,
Oskars Pīpiķis. Nākamais strītbola posms notiks 1. jūlijā pie Sporta halles (līdz 25 gadiem), 5. posms un Jelgavas čempionāts – 12. jūlijā ZOC, 6. posms – 29. jūlijā pie
Sporta halles (līdz 25 gadiem), 7. posms un Jelgavas čempionāts – 12. augustā pie Sporta halles, 8. posms – 26. augustā pie Sporta halles (līdz 25 gadiem). Organizators
Jānis Tiltiņš norāda, ka turpmāk, lai būtu lielāka konkurence un dalībniekiem būtu interesantāk spēlēt, gan strītbola, gan futbola sacensībās komandas tiks dalītas divās
vecuma grupās – līdz 16 gadiem un 17 gadi un vecāki. Jāpiebilst, ka šos abus turnīrus organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību «Sporta klubs «Pērkons
SK»», realizējot projektu «Tavs laiks kopā ar Ghetto games» Jaunatnes politikas valsts programmas gaitā.
Jelgavas atklātā pludmales volejbola turnīra pirmajā posmā 11 komandu konkurencē uzvarēja, reitinga punktus un 50 eiro naudas balvu izcīnīja brāļi Gatis un Jānis
Baloži no Ozolniekiem, kas finālā pārliecinoši pārspēja 2. vietas un 30 eiro ieguvējus Gintu Kamolu un Jurģi Kijoneku. 3. vieta un 20 eiro – Mārtiņam Pirtniekam un Pēterim Viņķelim. Organizators Andrejs Jamrovskis norāda, ka turnīra kopvērtējuma uzvarētāji saņems 300 eiro naudas balvu, otrās vietas ieguvēji – 200 eiro, trešās vietas
ieguvēji – 100 eiro. Viņš gan norāda: ja kāds grib pacīnīties par naudas balvām, noteikti jāpiedalās arī otrajā turnīra posmā, jo komandām tiek piešķirti reitinga punkti
un finālā priekšrocības būs tām, kam punktu vairāk. Otrais posms notiks 12. jūlijā, trešais jeb finālposms – 16. augustā ZOC. Jāpiebilst, ka turnīrā nav dalībnieku vecuma,
dzimuma un profesionālā līmeņa ierobežojumu, tāpat var piedalīties sieviešu un jauktās komandas, bet visas komandas startē kopā.
Foto: Ivars Veiliņš

70 un 75 gados – Eiropas čempiones Olimpiskā čempiona

 Ilze Knusle-Jankevica

Par Eiropas čempionēm rogainingā ultraveterānu grupā
kļuvušas Jelgavas orientēšanās
kluba «Alnis» pārstāves Māra
Bolšteina un Velta Zjatkova.
Tas abu dāmu karjerā ir astotais
Eiropas vai pasaules čempionāts, kurā viņas kāpj uz goda
pjedestāla.
Rogainings ir komandu orientēšanās
sports (2 – 5 dalībnieki) apvidū īpaši garā
distancē – uzvar tas, kurš apmeklējis vairāk kontrolpunktu 24 stundu laikā. Šogad
Eiropas čempionāts notika Igaunijas pilsētā
Oravā, bet mūsu zelta meitenēm piedzīvojums sākās jau Siguldā. «Mums Siguldā
salūza automašīna, ar kuru braucām divas
komandas. Nācās to atstāt servisā un iznomāt citu. Kad pēc divām dienām atgriezāmies, mūsu mašīna vēl nebija salabota,»
stāsta V.Zjatkova.
Trase bija pa purvainu un mežainu apvidu, ar daudz kritušiem kokiem. «Mums
paveicās ar laikapstākļiem – nelija, vēja arī
nebija, nakts bija gaiša. Vienīgi brīžiem
nācās brist pa ūdeni līdz potītēm, bet ūdens
tik auksts, it kā tikko ledus būtu izkusis,»
tā viņa. Vislielākās grūtības sagādāja smidži
– sīkas mušiņas –, kas koda vienā laidā. Neesot līdzējis pat pretodu līdzeklis. «Nevarēja
apstāties, kā koda!» tā V.Zjatkova, piebilstot,
ka 24 stundu laikā viņas tikai divreiz «dibenu pielikušas pie zemes». Viņa stāsta, ka
sacensību laikā dzērušas arī ūdeni no purva
strautiņa. «Padomājām: ja strautiņš iztek
no purva, tad ūdens neko īpaši nevarētu
atšķirties no tā, kas ir tālāk, ūdens ņemšanas vietā pie šī paša strautiņa. Tas nekas,
ka brūns. Pielējām klāt sulu, un nekas vēl

šķēpmetēja Lūša kausa izcīņa
atradusi mājvietu – Jelgavu

ar mums nav noticis,» smej kundzes.
Sacensību laikā Velta (75 gadi) un Māra
(70 gadi) kopā veica 80 kilometrus un
apmeklēja 43 no 98 apvidū izvietotajiem
kontrolpunktiem. Tas viņām deva 161
punktu un ultraveterānu grupā (65+) ab-  Ilze Knusle-Jankevica
solūto zelta medaļu, kā arī bronzas godalgu
26. jūnijā Zemgales Olimpissuperveterānu grupā (55 – 65). Supervekajā centrā notiks Olimpiskā
terānu grupā pirmās divas vietas izcīnīja
čempiona Jāņa Lūša kausa
igauņu komandas. Velta vēlreiz uzsver, ka
izcīņa šķēpa mešanā. Šis būs
laikapstākļi viņas šoreiz tiešām lutinājuši.
otrais gads pēc kārtas, kad
«Kad nokāpām no apbalvošanas pjedestāla,
šīs sacensības notiks Jelgavā.
sākās negaiss – gāza lietus, bira krusa. Bet
«Iespējams, arī turpmāk manā
citiem jau vēl bija jāgaida apbalvošana.»
vārdā nosauktās sacensības
Eiropas čempionātā rogainingā dažādās
notiks Jelgavā – tādas sarunas
vecuma grupās un kategorijās kopumā starir bijušas,» norāda leģendārais
tēja 287 komandas no 16 valstīm. Jelgavas
Jelgavā dzimušais sportists.
klubu «Alnis» pārstāvēja piecas komandas,
bet pārējās pie godalgām netika.
Sacensībām būs divas daļas. Rīta
cēlienā no pulksten 11 sacentīsies jaunieši un juniori piecās vecuma grupās:
D (2003. gadā dzimušie un jaunāki),
C (2001. – 2002. dzimšanas gads), B
(1999. – 2000. dzimšanas gads), A (1997.
– 1998. dzimšanas gads) un juniori (1995.
– 1996. dzimšanas gads). «Šo kausa
izcīņu rīkojam tāpēc, lai iesācējiem
būtu iespēja piedalīties sacensībās un
lai mēs, profesionāļi, varētu pārbaudīt
viņu izaugsmi,» norāda J.Lūsis. Jelgavas
BJSS trenere Aļona Fomenko stāsta,
ka noteikti sacensībās piedalīsies arī
Orientēšanās kluba «Alnis» pārstāves jelgavnieki. Pagaidām precīzu dalībnieku
Māra Bolšteina (no kreisās) un Velta skaitu viņa gan nosaukt nevar, bet lēš,
Zjatkova kļuvušas par Eiropas čempio- ka tas varētu būt tāds pats kā pērn – tad
nēm rogainingā ultraveterānu grupā Jelgavu pārstāvēja septiņi jaunie šķēp(65+). Šī ir astotā reize, kad viņas kāpj metēji. «Pirmkārt, vēl līdz 21. jūnija pusuz goda pjedestāla Eiropas vai pasaules dienlaikam rit pieteikšanās sacensībām.
čempionātā. «Šis ir sporta veids, kurā pie- Otrkārt, daļa jauniešu plāno pasākumus
redze un izturība ir ļoti svarīga,» piebilst ar ģimeni un nebūs pilsētā, tāpēc viss vēl
Foto: Harry Veide var mainīties,» viņa piebilst.
M.Bolšteina.

Par sacensību interesantāko daļu
viennozīmīgi var uzskatīt elites grupas
sportistu sacensības, kas sāksies apmēram pulksten 17. «Jau ir zināms, ka pie
mums atbrauks šķēpmetēji no Lietuvas,
Igaunijas un Baltkrievijas. Iespējams,
būs arī sportisti no Uzbekistānas,» stāsta
sacensību organizators Gints Palameiks.
Viņš norāda, ka arī lielākā daļa mūsu
pašu spēcīgāko šķēpmetēju startēs Jelgavā – Vadims Vasiļevskis, Ainārs Kovals,
Rolands Štrobinders, Madara Palameika,
Sinta Ozoliņa-Kovala. Nepiedalīsies vien
tie, kam ir veselības problēmas. Ņemot
vērā, ka pērn neviens no vīriešiem nespēja šķēpu raidīt tālāk par 80 metru atzīmi,
likumsakarīgs ir jautājums: ko sacensību
organizatori sagaida šogad? Uz to J.Lūsis
atbild: «Šķēpmetējiem sezonas galvenās
sacensības – Eiropas čempionāts – vēl
ir tikai priekšā, tāpēc kausa izcīņā viņi
vairāk pārbaudīs savu gatavību. Pagājušajā gadā nepaveicās ar laikapstākļiem
– gandrīz visu laiku lija, tāpēc arī rezultāti varbūt nebija tik augsti. Šogad ir trīs
kandidāti, kuri varētu aizmest pāri 80
metriem, – R.Štrobinders, Zigismunds
Sirmais un A.Kovals.» Viņš piebilst, ka
jaunie puiši pamazām sāk izkonkurēt
pieredzējušos sportistus.
Sacensības organizē Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar Jelgavas Sporta
servisa centru.
Jāatgādina, ka pērn J.Lūša kausa izcīņā piedalījās vairāk nekā 200 sportistu.
Elites grupā uzvarēja S.Ozoliņa-Kovala
un R.Štrobinders.

Pārdod
Labu 2istabu dzīvokli Jelgavas nov.
Patīkami, klusi kaimiņi.
T.27816868
3ist. dzīvokli centrā. T.29558600
Granti mūrēšanai ar piegādi.
T.26733853, 29669007
Granti, smilti, šķembas,
melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Labu melnzemi un smiltis.
T.26733853, 29669007
Ozola briketes ar piegādi 145 EUR.
T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes ar piegādi
130 EUR. T.27029553
Šāļus, malku, zāģmateriālus,
bērza skaidu briketes. T.26488881
Granulas, kokskaidu
un kūdras briketes. Vasaras cenas.
Piegāde. Tel.28828288
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868

Izīrē
Pusmāju ģimenei T.25963417

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – pārstāvība
tiesās; uzņēmumu reģistrācija; līgumi.
Raiņa 14; www.ademide.lv. T.29179847
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203.
SIA «Kreatīvs» – ražotājs – zārki, krusti,
viss bērēm. Pieminekļi, skulptūras pēc
pasūtījuma. Viss kapu labiekārtošanai.
Ražotāja cenas. T.29537176, 29140295
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
ŅINA BALAŠONOKA (1950. g.)
ELVĪRA KLABATA (1948. g.)
NELLIJA BITĀNE (1931. g.)
VLADISLAVS MUIZENIKS (1941. g.)
PĀVELS ŠERSTOBOJEVS (1933. g.)
AIVARS REINKOPFS (1941. g.)
AIGARS ĒĶIS (1968. g.)
ANTOŅINA MAZURE (1925. g.)
ANNA TORBOVA (1922. g.)
ANNA OZOLIŅA (1933. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.13.30 Meža kapsētā.
ANATOLIJS LEITĒNS (1945. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Latvija līgo Valmierā».*
8.45 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1835.sērija.
9.50 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
11.15 ««Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts
«Rīgai – 810» lielkoncertā».*
12.20 «Folkloras programma «Klēts»».*
12.40 «Dzimis Eiropā».*
13.10 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.15 «Rūķītis Nilss Karlsons». Filma bērniem. 1990.g. (ar subt.).
15.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1835.sērija.
16.40 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.10 «Jāņu nakts burvība».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «Daugaviņa guni kūra».
LTV dziesmotais ceļojums pa Daugavu Līgo vakarā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Lec, saulīte!» Deju lieluzvedums Mežaparkā.
23.40 «Līgojam Jēkabpilī!»*
2.20 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
4.10 «Jāņu nakti negulēju».* Dejo «Dzirnas», «Rotaļa», «Teiksma».
5.05 «Lai līgo Zāļu vakars». Videofilma.
5.33 «Klēts. Jānīt’s brauca Jāņu nakti».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 4.sērija.
6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
7.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.20 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
7.40 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Beļģija – Krievija.
11.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Koreja – Alžīrija.
13.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
13.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* ASV – Portugāle.
15.45 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.10 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
17.40 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 9.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Nīderlande – Čīle.
21.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Austrālija – Spānija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Kamerūna – Brazīlija.
1.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Horvātija – Meksika.
2.55 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
3.25 «Latvija līgo Ikšķilē».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.05 «Neuzvaramais dzelzs cilvēks». Fantastikas piedzīvojumu filma.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Televeikala skatlogs».
9.25 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Dzintara dziesmas 2».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Galileo 2».
12.05 «Kapteiņa Enriko pulkstenis».
Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1967.g.
13.50 «Televeikala skatlogs».
14.05 «Puika». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1977.g.
16.05 «Īsa pamācība mīlēšanā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1982.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mans draugs - nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
21.00 «Līgo Krastmalā 2014». Koncerts.
1.00 «Kaimiņu meitene». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
2.45 «Greisijas izvēle». ASV drāma. 2004.g.
4.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 140.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
6.40 «Bārbija. Pasaka par modi». ASV animācijas filma. 2010.g.
8.20 «Mazais Stjuarts 3. Dabas aicinājums». Animācijas filma.
9.50 «Māmiņu klubs».
10.25 «Rīta pikniks».
10.55 «Sapnis par mūziku». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
13.00 «Stāsts par ziloņiem». Piedzīvojumu komēdija.
15.00 «Neparastie dejotāji». ASV muzikāla filma. 2011.g.
17.00 «Līgo vakara Zelta dziesmas».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
22.10 «Iemīlējies Šekspīrs». Romantiska komēdija.
0.40 «Mazais Stjuarts 3. Dabas aicinājums». Animācijas filma.
2.00 «Nekā personīga».
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 140.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 24. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Jāņi dzied Aizkrauklē».*
8.45 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1836.sērija.
9.45 «TDA «Līgo» dižkoncerts».*
12.05 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
14.20 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1836.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.50 «Filma kā dziesma». Dokumentāla filma par «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā» tapšanu (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija.
1981.g. Atjaunotā versija (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Saulgriežu nakts balle Mežaparkā».
23.30 «Raimonds Pauls, Normunds Rutulis un Ance Krauze
koncertā «Tikai vienu reizi»».*
1.30 «Blaumaņa «Skroderdienu» raibais mūžs». LTV videofilma (ar subt.).
2.25 «Pie Ventas ziedu laikā...»* Vasaras saulgriežu koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.
4.50 «Folkloras programma «Klēts»».*
5.05 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
5.16 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 5.sērija.

6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
7.10 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.40 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.40 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Nīderlande – Čīle.
11.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Austrālija – Spānija.
13.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Kamerūna – Brazīlija.
14.45 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Horvātija – Meksika.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
17.40 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Kostarika – Anglija.
21.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Itālija – Urugvaja.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Japāna – Kolumbija.
1.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Grieķija – Kotdivuāra.
2.55 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
3.25 «Jāņi dzied Siguldā».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Deli safari». ASV animācijas filma. 2012.g.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
11.50 «Līgo Krastmalā 2014». Koncerts.
16.00 «Šefpavārs». Francijas komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Normunda Rutuļa koncerts «Aizturi elpu»».
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Jaunības mīlestība». Vācijas drāma. 2012.g.
23.05 «Sievietes gribasspēks». Ķīnas un ASV drāma. 2001.g.
1.15 «Deli safari». ASV animācijas filma. 2012.g.
2.50 «LNT ziņu «Top 10»».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 7.sērija.
4.25 «Zīlniece». (ar subt.).
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 141.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.25 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.50 «Tors: Asgarda stāsti». ASV un Kanādas animācijas filma.
9.10 «Kiberterors». ASV drāma. 2011.g.
11.00 «Neparastie dejotāji». ASV muzikāla filma. 2011.g.
13.00 «Mafija». ASV kriminālkomēdija.
14.50 TV PIRMIZRĀDE. «Gudrās blondīnes». ASV ģimenes komēdija.
16.45 «Rēgu bruņinieks». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 ««UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos». Koncerts.
23.35 «Mafija». ASV kriminālkomēdija.
1.20 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2009.g.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 141.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 25. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1837.sērija.
9.35 «Rīga 2014. Lec, saulīte!»* Deju lieluzvedums Mežaparkā.
12.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45 «Mans zaļais dārzs».*
14.15 «Ar balsu vairākumu».* Jauniešu spēle par lēmumu
pieņemšanu Eiropas Savienībā.
15.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1837.sērija.
16.30 «Tīģeris». Animācijas filma.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Mūziķis Dons.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 JAUNUMS! «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.15 «Aveņu vīns». Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1984.g.
23.50 «Nakts ziņas». 23.59 Sporta ziņas. 0.01 Laika ziņas.
0.05 «Zebra».
0.20 «Daugaviņa guni kūra».* LTV dziesmotais ceļojums pa
Daugavu Līgo vakarā.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 6.sērija.
6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
7.10 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.40 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Kostarika – Anglija.
11.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Itālija – Urugvaja.
13.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Japāna – Kolumbija.
14.45 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Grieķija – Kotdivuāra.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
17.40 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Nigērija – Argentīna.
21.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».
Bosnija un Hercegovina – Irāna.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Hondurasa – Šveice.
1.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Ekvadora – Francija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Jaunības mīlestība». Vācijas drāma. 2012.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 3. un 4.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.).

tv programma
16.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 117.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 118.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 146.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 16.sērija.
22.15 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
23.05 «Ielenkumā». Francijas un ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
1.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
1.55 «900 sekundes».
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Zīlniece». (ar subt.).
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 142.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 14. un 15.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.20 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Smurfi». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Suns vampīrs». ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 16. un 17.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 620. un 621.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 407. un 408.sērija.
17.55 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
21.00 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
23.15 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
0.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 7.sērija.
0.35 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 142.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 26. jūnijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1838.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 4.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Province».* (ar subt.).
12.10 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
12.40 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Citāds ordenis». Dokumentāla filma.
14.00 «Ar balsu vairākumu».* Jauniešu spēle par lēmumu
pieņemšanu Eiropas Savienībā.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1838.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Dailes teātra aktieris I.Rešetins.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Seriāls (ar subtitriem). 2014.g. 6.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 6.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» cildināšanas ceremonija».*
1.20 «Province».* (ar subt.).
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 7.sērija.
6.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
7.10 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.40 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Nigērija – Argentīna.
11.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Bosnija un Hercegovina – Irāna.
13.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Hondurasa – Šveice.
14.45 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Ekvadora – Francija.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
17.45 «Uz meža takas».
18.15 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Portugāle – Gana.
21.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». ASV – Vācija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Alžīrija – Krievija.
1.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Koreja – Beļģija.

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 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlas lidojums». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 21. un 22.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 146.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.).
16.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 119.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 120.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 147.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves krustcelēs». 3.sērija.
22.10 «Līgojam Madonā!» Koncerts.
0.10 «Mīlas lidojums». Vācijas melodrāma. 2006.g.
1.50 «900 sekundes».
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2014. gada 19. jūnijs
3.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 143.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 16. un 17.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
8.45 «Velnišķie futbolisti». Vācijas ģimenes komēdija. 2010.g.
10.50 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 18. un 19.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 622. un 623.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
16.50 «Tētuka meitiņas: superlīgavas». Seriāls. 409. un 410.sērija.
17.55 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 4». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.40 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 143.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 27. jūnijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 16.sērija.
9.30 «Atjaunotās Rundāles pils atvēršanas svētki».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 5.sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Raimonds Pauls, Normunds Rutulis un Ance Krauze
koncertā «Tikai vienu reizi»».*
15.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 16.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Dienasgrāmata.
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks». Sezonas noslēgums.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 TIEŠRAIDE. «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētki «Gaudeamus»». Atklāšana.
0.10 «Musketieri». Seriāls (ar subtitriem). 2014.g. 6.sērija.
1.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 2. un 3.sērija.
3.35 «XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XIV Deju svētki.
Deju svētkiem – 60».*

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 8.sērija.
6.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.50 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».*
7.20 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.40 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
9.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Portugāle – Gana.
11.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* ASV – Vācija.
13.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Alžīrija – Krievija.
14.45 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Koreja – Beļģija.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.25 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
18.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Spots».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 17.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
23.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 16. un 17.sērija.
0.20 «Raimonds Pauls. Otrā elpa».* Koncerts Ukrainā.
2.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
2.50 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
3.20 «Še, kur līgo priežu meži!»* Koncerts.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kad nevar uzticēties». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.00 «Dzīves krustcelēs». 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 147.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.).
16.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 121.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 122.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 148.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
22.50 «Varas spēles». ASV un Lielbritānijas trilleris.
1.10 «Kad nevar uzticēties». Vācijas un Austrijas melodrāma.
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 144.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 18. un 19.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.20 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Smurfi». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «Gudrās blondīnes». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.

10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 20. un 21.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 624. un 625.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
16.20 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
17.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Plušķis». ASV komēdija. 2006.g.
22.20 «Aizpūstie». Lielbritānijas un Itālijas romantiska komēdija.
0.20 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
1.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
2.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 144.sērija.
2.50 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Sestdiena, 28. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.
7.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.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. 8.sērija.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Pavisam īsta mīlestība». Ģimenes filma.
12.00 «Izlaidums «Brīnumskapī»».*
13.00 TIEŠRAIDE. «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētki «Gaudeamus»». Latvijas studentu koncerts.
14.00 TIEŠRAIDE. «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētki «Gaudeamus»». Lietuvas studentu koncerts.
15.15 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.35 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Dienasgrāmata.
18.30 «Kinotēka».
19.00 «Vides fakti».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Ceļā uz karu». Dok.filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Jānim Peteram – 75!
1.05 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.45 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 6.sērija.
3.30 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
3.41 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
3.50 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš». LTV videofilma.
7.05 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
7.20 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākā spēle.
14.20 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 9.sērija.
14.50 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
15.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.10 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
18.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
21.05 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 10.sērija.
21.40 «Spots».*
22.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
1.05 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
1.35 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
3.25 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 1.–5.sērija.

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. 18.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 17.–19.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 3.sērija.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 11.sērija.
12.55 TV PIRMIZRĀDE. «Labās raganas liktenis». ASV ģimenes filma.
14.40 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». ASV dok.seriāls. 21.sērija.
15.10 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 16.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Septembris». Lielbritānijas, ASV un Vācijas drāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2». Viena gada jubilejas raidījums ir klāt!
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 6.sērija.
22.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.45 «Ziemas vakars Gagrā». Krievijas muzikāla filma. 1985.g.
2.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 18.sērija.
2.50 «LNT brokastis».
4.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 145.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
6.30 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 11.sērija.
6.50 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.15 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «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. 4.sērija.
11.05 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.00 «Suns vampīrs». ASV komēdija. 2012.g.
16.00 «Plušķis». ASV komēdija. 2006.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 2013.g. 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Brālis lācis». ASV animācijas filma. 2003.g.
21.15 «Vīri melnā 2». ASV komiska fantastikas filma.
23.00 «Cietais rieksts 4». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
1.35 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 145.sērija.
3.10 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
4.00 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 12.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Ceturtdiena, 2014. gada 19. jūnijs

Svētdiena, 29. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāla filma. 8.sērija.
7.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.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.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.00 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».
15.45 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Igaunijas studentu koncerts.
17.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

SIA «TENAPORS», «TENAX» meitas uzņēmums, viens
no tirgus līderiem siltumizolācijas materiālu un
sendvičpaneļu ražošanā, aicina pieteikties

inženieri konstruktoru(-i).

Darba pienākumi:
• veikt dažādu metāla būvkonstrukciju aprēķinus;
• izstrādāt dažādu risinājumu mezglu rasējumus;
• veikt rūpniecisku izstrādājumu projektēšanu;
• veikt metāla konstrukciju projektēšanu.
Galvenās prasības kandidātiem:
• obligāta pieredze būvkonstrukciju aprēķinu veikšanā;
• augstākā izglītība inženierzinātnēs, vēlams konstruktora sertifikāts;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas prasmes;
• prasme strādāt ar «AutoCad» un būvkonstrukciju
aprēķina programmām;
• atbilstošu projektēšanas standartu un normatīvu
pārzināšana;
• augsta atbildības izjūta, spēja pieņemt lēmumus un
plānot darba laiku.
Mēs piedāvājam:
• darbu vienā no lielākajiem būvmateriālu ražošanas
uzņēmumiem;
• apmācību un karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma
attīstības procesā;
• konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt
pa e-pastu tenapors@tenax.lv vai pa pastu:
Dobele, Spodrības iela 1, LV-3701, līdz 2014. gada
16. jūlijam ar norādi «Inženieris konstruktors».

SIA «KULK» piedāvā darbu
TĀMĒTĀJAM(-I) (uz pilnu slodzi).
Darba pienākumi:
• tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības darba
projektiem (tajā skaitā arī dalībai konkursos);
• specifikāciju sastādīšana;
• materiālu un būvdarbos izmantojamo mehānismu
daudzuma noteikšana, cenu pieprasījumu sastādīšana;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos
aprēķinus atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un iekārtām,
aprēķināt pašizmaksu un peļņu;
• atbilstoši prasībām noformēt tāmju dokumentāciju.
Prasības pretendentam:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija)
objektu tāmēšanā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»,
«AutoCad» vai «MicroStation»);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Interesentus CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Tāmētājs(-a)» lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuru CV tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

BSA Jelgavas filiālē

uzsākta uzņemšana 2014./2015. m.g.
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (latviešu un krievu valodā)

TIESĪBU ZINĀTNE

Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
(Public Relations)

Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirgzinībās un mārketingā

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS VADĪBA

Iegūstamā kvalifikācija – profesionālais bakalaurs
tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
MŪSU KONTAKTI:
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV-3018;
tālrunis: +371 63050533, +371 63046029;
www.jelgava.bsa.edu.lv.

17.30 TIEŠRAIDE. «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju
svētki «Gaudeamus»». Noslēguma koncerts.
20.15 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Dienasgrāmata.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Atentāts. Sarajeva, 1914».
Austrijas vēsturiska drāma. 2014.g. (ar subt.).
23.00 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Tautas deju lielkoncerts.
1.15 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 2.sērija.
2.05 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
2.15 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
2.25 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.55 «Rīga 2014. Portrets. Krista Burāne».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* 1/8 finālspēle.
14.20 «Uz meža takas».*
14.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 17.sērija.
15.45 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
16.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.05 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
17.40 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
18.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
21.05 ««Ghetto Games»».
21.40 «Spots».*
22.15 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
1.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
1.30 «Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas galā koncerts
«Mūzika iedvesmai»».*
3.30 ««1000 jūdzes» Zelta krastā».* 6.–10.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 10». ASV seriāls. 8.sērija.
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 19.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 20. un 21.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».

TV programma
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10.00 «Superbingo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 6.sērija.
12.10 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 12.sērija.
13.15 «Sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
15.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». ASV dok.seriāls. 22.sērija.
15.50 «Dzintara dziesmas 2».
16.45 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Mīlestības dēļ». Latvijas dokumentāla filma.
21.10 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
0.05 «Pēdējā māja pa kreisi». ASV trilleris. 2009.g.
2.05 «Labās raganas liktenis». ASV ģimenes filma. 2013.g.
3.25 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 146.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
6.30 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.05 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.30 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.45 ««UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos». Koncerts. 2014.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 JAUNUMS! «Mīlestība savvaļā». ASV 2011.g. 1.sērija.
20.10 «Rēgu bruņinieks 2. Atriebes gars». ASV spraiga sižeta filma.
22.05 «Ērgļa acs». ASV trilleris. 2008.g.
0.25 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
1.20 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
2.10 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 146.sērija.
3.45 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

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

20. un 22. jūnijā Jelgavā, pie t/c «Valdeka»,
notiks zemnieku, amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.
8. jūnijā ap plkst.18 pie Akadēmijas ielas «Statoil» pazuda
kaķis (1 gadu un 8 mēnešus
vecs). Kaķis ir pilnīgi melns,
ar dzeltenām actiņām, uz
krūtīm ir dažas baltas spalvas,
atsaucas uz vārdu Puma. Ja
esat pamanījuši minētajām
pazīmēm līdzīgu kaķi, lūgums
zvanīt pa tālruni 27703637.
Atradējam – atlīdzība.

Restorāns bārs «Plate»

savā draudzīgajā kolektīvā aicina darbā

pavāru(-i), konditoru(-i)
un bārmeni viesmīli.

Darba laiks: maiņās saskaņā ar grafiku.
CV ar amata norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 29225918.

Outsourcing without
the Compromises
Saistībā ar uzņēmuma attīstību, kā arī nepieciešamību sniegt inženiertehnisko atbalstu
ražotnei Dānijā savam draudzīgajam kolektīvam aicinām pievienoties

inženierus(-es)
(darbam Dobelē).

Prasības:
• augstākā/nepabeigta augstākā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
• latviešu valoda – tekoši, krievu un angļu valoda – sarunvalodas līmenī;
• izpratne par metālapstrādes tehnoloģiskajiem procesiem;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.
Iemaņas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• pieredze dažādos metālapstrādes procesos;
• pieredze ražošanas uzņēmumā.
Pienākumi:
Metināšanas inženieris
• metināšanas tehnoloģiju izstrāde,
• metināšanas procesu uzraudzība,
• piedalīties metināšanas tehnoloģiju izstrādē jaunajiem produktiem;
Kvalitātes inženieris
• klienta prasību izvērtēšana,
• kontroles plānu izstrāde nesagraujošajai testēšanai (NDT),
• atbilstības novērtēšana ražošanā;
Kvalitātes inženieris
• metināšanas plānu izstrāde,
• 3D modelēšana un metināšanas procesu secību izstrāde,
• metināšanas plānu uzturēšana sistēmā.
Piedāvājam:
• darbu profesionālā industriālās metināšanas uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbu uz pilnu slodzi;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Kontaktpersona: Kristīne (personāla vadītāja),
tālrunis 63721158; e-pasts CV nosūtīšanai kristine.kalnina@eastmetal.lv.
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 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. Jāņuzāles, 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 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv. Biļešu iepriekšpārdošana (vietu skaits ierobežots) (sākums – no
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 21. jūnijā pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Jāņu vainaga darināšana».
Nodarbības dalībniekiem būs iespēja izgatavot savu vasaras saulgriežu vainagu no
jāņuzālēm un kļavu lapām (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. jūnijā no pulksten 20 – vasaras saulgrieži Jelgavas pils salā. Vainagu un vītņu
pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, kaimiņu aplīgošana, danči, rotaļas, saullēkta
sagaidīšana ar folkloras kopām «Trejupe», «Dreņģeri», «Dimzēns», tradīciju ansambli
«Basu suiti», lauku kapelu «Danču spēle». Ieeja – bez maksas (Pils saliņā).
 29. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 6. jūlijā pulksten 12 – Nīderlandes karaliskās armijas orķestra «Fanfare Korps Nationale Rezerve» koncerts. Diriģents – kapteinis Harijs Vijenbergs. Dalība – bez maksas
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 No 8. līdz 11. jūlijam no pulksten 11 līdz 19 – apskatāms smilšu skulptūru tapšanas process. Ieejas maksa – € 2 (Ls 1,41), bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1
(Ls 0,70).
 12. jūlijā – 8. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs» par tēmu
«Kino». Parks atvērts no pulksten 10 līdz 1; pulksten 11 – «Pasaku nama» rotaļu uzvedums ģimenēm, pulksten 18.30 – festivāla atklāšana un apbalvošana. Piedalās «Tirkizband», Jelgavas popkoris, «Benefice», Jelgavas Jaunais teātris; pulksten 19 – Roberto
Meloni koncerts, pulksten 20.30 – grupa «Otra puse», pulksten 22 – Aijas Andrejevas
koncerts, pulksten 23 – šamota kvēlskulptūru atklāšana, pulksten 23.20 – nakts balle
ar Dj Erminass un video dejas. Ieejas maksa: līdz pulksten 19 – € 2, bērniem, studentiem,
pensionāriem – € 1; no pulksten 19 – € 4, bērniem, studentiem, pensionāriem – € 2.
Skolēniem, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību, – € 1. Bērniem līdz septiņiem gadiem
ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).

Izstādes
 Līdz 13. jūlijam – Jūrmalas mākslinieku grupas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. jūnijam – izstāde «Juta Rindina. Keramika» (Ģederta 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 Sv.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).

Pēc Jāņiem Jelgavas
dzelzceļa stacijā sāksies
muzikālais veloceļojums
Uzreiz pēc Līgosvētkiem, 25.
jūnijā, pulksten 9 bijušais
jelgavnieks mūziķis Kārlis
Kazāks kopā ar domubiedriem no Jelgavas dzelzceļa
stacijas uzsāks muzikālo
veloceļojumu «Velomūzika»
pa Zemgali un Kurzemi,
sniedzot jaušus un nejaušus
akustiskos koncertus. Ja rīta
agrumā jelgavnieki būšot sanākuši pavadīt mūziķus, viņi
sola arī mazu koncertu tepat
mūsu dzelzceļa stacijā.
««Velomūzika» ir muzikāls veloceļojums, kas ved pa skaistajām Latvijas
vietām un uzbur jaušus un pavisam
nejaušus akustiskus koncertus visdažādākajās vietās un situācijās.
Velobrauciena dalībnieki koncertēs,
izmantojot līdzi vestus akustiskos
instrumentus, solot jaunu skanējumu dzirdētām un ne tik pazīstamām
dziesmām,» stāsta mūziķis K.Kazāks,
piebilstot, ka galvenā ceļojuma doma
ir aizvest mūziku tur, kur nav tik bagātas kultūras dzīves. Jelgava izvēlēta
tikai par šī muzikālā ceļojuma starta
vietu, atsevišķs koncerts diemžēl nav
gaidāms. «Kāpēc sākam tieši Jelgavā?
Tam ir vairāki iemesli. Vispirms jau
šī ir mana dzimtā pilsēta, bet kolēģis
ģitārists Māris Bīmanis dzīvo Jelgavā.
Tāpat Jelgava ģeogrāfiski ir ļoti izdevīgā vietā,» stāsta K.Kazāks. Taujāts par
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Pasākumi pilsētā

 Ritma Gaidamoviča

notikumi

to, kāpēc atsevišķs koncerts nebūs pie
mums, K.Kazāks atzīst, ka Jelgavā ir
ļoti piesātināta kultūras dzīve, bet viņu
mērķis ir mūziku aizvest tur, kur nav
tādu iespēju. Taču viņš sola: ja jelgavnieki 25. jūnijā pulksten 9 ieradīsies
Jelgavas dzelzceļa stacijā, viņus noteikti iepriecinās ar dziesmām. Muzikālajā
velobraucienā pa Zemgali un Kurzemi
dodas K.Kazāks, ģitārists M.Bīmanis,
bundzinieks Juris Kroičs, dziedātājs
Jānis Strapcāns un aktieris un radio
SWH dīdžejs Arturs Krūzkops.
Šī gada maršruts muzikālā piedzīvojuma dalībniekus vedīs no Jelgavas
caur Blankenfeldi, Ukriem, Vadaksti,
Ezeri, Nīgrandi, Gramzdu, Papi, Nīcu,
Tadaiķiem, Dunalku, Apriķiem līdz Padurei, kur ceļojums noslēgsies 1. jūlija
vakarā. Jāpiebilst, ka ceļojuma laikā
mūziķi sniegs vakara koncertus.
Pasākuma idejas autors K.Kazāks arī
jelgavniekus, ja vien ir vēlēšanās, aicina pievienoties, nobraucot līdzi kādu
ceļa posmu vai ilgāku laiku. Pirmajā
dienā galamērķis – Augstkalne. Katrs,
kurš vēlas pavadīt lielāku ceļa gabalu
kopā ar «Velomūzikas» dalībniekiem,
tiek aicināts rūpīgi apsvērt braukšanas
drošību, savas spējas veikt attālumus
pa grants seguma ceļiem, parūpēties
par naktsmājām, līdzi ņemot visu
nepieciešamo, tostarp telti un guļammaisu, un nodrošināties ar ūdeni un
pārtiku.
Veloceļojumam no 25. jūnija līdzi
varēs sekot arī tviterī @Velomuzika un
mājas lapā www.velomuzika.com.

No rīta – uz Zāļu tirgu,
vakarā – ielīgot Pils saliņā!
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas gada līksmākie svētki
– Līgo. Jau sestdien, 21. jūnijā,
no pulksten 9 Hercoga Jēkaba
laukumā notiks tradicionālais
Zāļu tirgus. Tur tiks sumināti
arī sakoptāko sētu saimnieki,
mazie jelgavnieki, kas dzimuši
no Lieldienām līdz šiem svētkiem, kā arī jaunākie pilsētas
Jāņi un Līgas. Savukārt vakarā
no pulksten 20 jelgavnieki
gaidīti Pils saliņā, lai kopīgi,
izbaudot svētku rituālus, kopā
ar folkloras kopām svinētu
vasaras saulgriežus.
Zāļu tirgus sestdien Hercoga Jēkaba laukumā darbosies no pulksten 9 līdz 15. «Būs
siers, gaļa, zivis, maize, medus. Tāpat piedalīsies arī ievērojams skaits amatnieku.
Zāļu tirgū varēs nopirkt ziedus, ozollapu
vainagus un jāņuzāles. Savu preci piedāvās
ap 80 tirgotāju,» stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle, piebilstot, ka Līgosvētki nav
iedomājami arī bez alus un šoreiz tiks
tirgots īpašais «Jelgavas oriģinālais».
Paralēli tirgum svētku sajūtu raisīs arī
mūsu pašdarbnieki un viesi. Uzstāsies māsas Legzdiņas, Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra dziedošie aktieri, sieviešu vokālais
ansamblis «Guns», dejos kolektīvi «Laipa»,
«Ozolnieki», «Rota», «Lielupe», «Eks-Liel
upe». Pulksten 11 pie kultūras nama jau
tradicionāli Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sveiks jaunos jelgavniekus
– mazuļus, kas dzimuši no Lieldienām
līdz Līgosvētkiem, dāvinot viņiem karotīti
ar pilsētas simboliku un grāmatu «Mūsu

bērns». Īpašu sveicienu saņems arī tie
mazuļi, kuriem no pagājušajiem Līgo līdz
šiem dots vārds Jānis vai Līga. Savukārt
pulksten 12 vienuviet pie kultūras nama
pulcēsies pilsētas krāšņāko balkonu,
sakoptāko sētu un iestāžu saimnieki,
sētnieki, kuriem pašvaldība pateicībā
par paveikto sarūpējusi dāvanas. Turpat
tiks sumināti arī Pilsētas svētku gājiena
dalībnieki, kuri izraudzīti kā atraktīvākie,
krāsainākie un radošākie.
Bet vakarā no pulksten 20 jelgavnieki
gaidīti Jelgavas pils saliņā, lai kopīgi svinētu vasaras saulgriežus, ievērojot senču
tradīcijas un rituālus. Kopā ar jelgavniekiem lustēsies folkloras kopas «Dimzēns»,
«Trejupe», «Dreņģeri» un lauku kapela
«Danču spēle». Tas nebūs kā koncerts
– visi svētku dalībnieki aicināti kopā
dziedāt, apdziedāt, dejot, iet rotaļās līdz
pat saullēktam. «Mums Latvijā vienmēr
ir bijis par maz gaismas. Tāpēc ne velti
senčiem bijušas tik daudz saules dziesmu,
kuras izdziedāsim šajā vakarā. Vasaras
saulgrieži ir laiks, kad saule pakāpjas
visaugstāk debesu kalnā. Tie ir mīlestības
un auglības svētki, tāpēc dabā ir īstākais
ziedēšanas laiks, un, šķiet, arī cilvēki līdz ar
dabu uzzied,» tā pasākuma režisore Lolita
Truksne, aicinot jelgavniekus izbaudīt
svētku rituālus un kopā sauli gan pavadīt,
gan sagaidīt.
Rosība Jelgavas pils saliņā sāksies jau
no pulksten 19, kad tiks pīti vainagi,
krauts ugunskurs, bet svētku viesi gaidīti
no pulksten 20. Jelgavniekus sagaidīs
Jāņamāte un Jāņatēvs. Pirms saulrieta
svētku dalībnieki pulcēsies pie pils parkā
esošā dižākā ozola, lai ietu rotaļās un
pavadītu sauli ar dziesmām, uzņemot
spēku no ozola, kas ir neatņemama šo

svētku sastāvdaļa. Saliņā tiks kurts arī
lielais ugunskurs, tumšākajā nakts brīdī
Pils saliņas kanālā ielaisti uguns plosti ar
ziedu vainagiem, kā arī dancots, dziedāts
un iets rotaļās līdz rītam. «Vakarā kopīgi
sauli pavadīsim, bet ap pulksten 4.20
pie Lielupes to kopīgi sagaidīsim. Ja būs
vēlēšanās, kāds var doties peldēties, cits
– rasā mazgāties,» tā L.Truksne, uzsverot,
ka enerģija, kas plūst vasaras saulgriežu
naktī, ir liela – atliek vien būt atvērtiem
un smelties to.
Svētku dalībniekiem lūgums paņemt
līdzi arī kādu siltāku apģērbu, ja grib lustēties līdz saullēktam, un segu vai pledu,
uz kā sēdēt. Ieeja – bez maksas. Darbosies
arī brīvdabas kafejnīca.
Jāpiebilst, ka 21. jūnijā pulksten 12
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs jelgavniekiem Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī piedāvā izzinoši radošu nodarbību,
kurā varēs iepazīt jāņuzāļu īpašības un
nozīmi, kā arī izgatavot savu vasaras
saulgriežu vainagu no jāņuzālēm un kļavu
lapām. Dalības maksa ir 4,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – 1,50 eiro. Visi
nepieciešamie materiāli vainagu pīšanai
tiks nodrošināti.
Tāpat centrs šajā dienā pulksten 10
organizē ekskursiju vasaras saulgriežu
noskaņās «Zaļa dzīve Zaļeniekos». Ekskursijas dalībnieki kopā ar gidu Andri
Tomašūnu iepazīs Zaļenieku dabas taku,
viesosies Zaļenieku muižā, apmeklēs Zaļenieku kokaudzētavu «Aptiekas», darinās
īpašus jāņuzāļu spilvenus kopā ar floristu
Druvi Cirīti, kā arī apmeklēs bioloģisko
saimniecību «Lieldimzēni». Pieteikšanās
ekskursijai un radošajai nodarbībai – pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.

Pavadi vasaru aktīvi «Cukurfabrikā»!
 Ritma Gaidamoviča

Uz aizraujošu piedzīvojumu
trīs nedēļas – no 30. jūnija
līdz 4. jūlijam, no 4. līdz 8.
augustam un no 11. līdz 15.
augustam – šovasar aicina
deju centrs «Cukurfabrika»,
piedāvājot vasaras nometni.
Jebkuram 1. – 8. klases skolēnam būs iespēja iepazīties,
ar ko nodarbojas deju centrā,
pašiem piedalīties videoklipa filmēšanā, izdzīvošanas
piedzīvojumā un uzzināt ko
vairāk par veselīgu un stilīgu
dzīvesveidu. Šobrīd sākusies
dalībnieku reģistrācija.
«Dodot iespēju skolēniem saturīgi un
aktīvi pavadīt vasaras brīvlaiku, šogad
1. – 8. klašu audzēkņiem piedāvājam
piedalīties «Cukurfabrikas» vasaras
studijā. Vispirms jau tā ir iespēja jebkuram pilsētas bērnam iepazīties ar to,
ko mēs deju centrā darām, piedaloties
dažādās nodarbībās, un varbūt rodas

vēlme rudenī mums pievienoties, kā arī
smelties daudz jaunu zināšanu, jo katra
nometnes nedēļa veltīta citai tēmai,»
stāsta deju centra koordinatore Annika
Andersone.
Pirmā vasaras nometne «Cukurfabrikā» notiks no 30. jūnija līdz 4. jūlijam
un tiks veltīta videoklipa filmēšanai.
«Nometnes dalībniekiem būs iespēja
uzzināt, kā notiek videoklipa filmēšana,
un pašiem to arī izbaudīt. Lai bērni redz,
cik daudz darba, pūļu ir jāiegulda klipa
filmēšanā, kā notiek sagatavošanās, paši
meklēs tērpus, viņus grimēs, mācīsimies, kā uzvesties uz skatuves,» stāsta
A.Andersone. No 4. līdz 8. augustam
nedēļas tēma ir «Izdzīvošanas piedzīvojums», kurā piedalīsies arī pilsētas zemessargi un jaunsargi, kas dalībniekiem
mācīs, kā iekurt ugunskuru, kā mežā un
pļavā atpazīt virzienus, kā strādāt ar
kompasu, maskēties. Bet no 11. līdz 15.
augustam uzmanību paredzēts pievērst
veselīgam un stilīgam dzīvesveidam, kad
nometnes dalībnieki dosies pārgājienā
uz bio saimniecību, ies pirtī ar profesionālu pirtnieku, paši izgatavos skrubjus,

uzzinās par veselīgu ēdienu.
Katru dienu paredzētas arī dažādu
deju stilu nodarbības, sporta aktivitātes
un nedēļā viena ekskursija. Nometne
īpaša arī ar to, ka no ceturtdienas uz
piektdienu gaidāms nakts piedzīvojums
– nometnes dalībnieki varēs palikt pa
nakti «Cukurfabrikā» vai arī vienu
nedēļu teltīs pie deju centra. Nometnes
dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas, launags un piedzīvojumu naktī arī
vakariņas un naksniņas.
A.Andersone stāsta – ja bērns piedalās
visās piecu dienu aktivitātēs un piedzīvojumu naktī, nometnes cena ir 50 eiro
par visu nedēļu; ja tikai dienas aktivitātēs, tad nodarbības viņam notiks no
pirmdienas līdz ceturtdienai, un maksa
par tām ir 40 eiro. Dalībnieku ierašanās
– no pulksten 8.30, nodarbību sākums
– pulksten 9, noslēgums – pulksten 18.
Ar sīkāku aktivitāšu programmu un
piedāvājumu vecāki var iepazīties deju
centra mājas lapā cukurfabrika.lv, kur
atrodama arī nometnes pieteikuma anketa. Tāpat informāciju var saņemt pa
tālruni 27795687 (Daina Kleinberga).

