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Valsts ģimnāzijai – jurģi

Jelgavas Valsts ģimnāzija
sākusi pārvākties uz Jelgavas pili, kur tā darbu turpinās nākamos divus gadus,
kamēr ģimnāzijas ēka tiks
rekonstruēta.
Foto: Austris Auziņš
 Sintija Čepanone

to līgumu LLU no 2016. gada
1. jūnija pusotru gadu ģimnāAr mēbeļu un aprīzijai nodrošinās telpas Jelgavas
kojuma pārvešanu
pils ziemeļu-rietumu korpusa
Valsts ģimnāzija jau
cokolstāvā, 1. un 2. stāvā un
jūnijā sākusi pārcelaustrumu korpusa 3. stāvā, kur
ties uz Jelgavas pili,
iepriekš saimniekojusi Pārtikas
kuru skolas kolektīvs
tehnoloģijas fakultāte.
par savām mājām
Pirmajās nedēļās mēbeles un
sauks turpmākos diaprīkojums no skolas telpām tika
vus gadus, kamēr nopārvests uz pili, bet nu jau sākutiks ģimnāzijas ēkas
sies arī iekārtošanās pilī – kā pirrekonstrukcija.
mā tiek uzstādīta datortehnika.
Pārcelšanās darbos palīdz gan
«Jelgavas Vēstnesis» jau skolas darbinieki, gan skolēni,
rakstīja, ka saskaņā ar noslēg- kuri iesaistījušies pašvaldības

vasaras nodarbinātības pro
grammā, gan arī brīvprātīgie,
norāda Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece, lēšot,
ka aktīvākais pārcelšanās un
iekārtošanās posms jaunajā
mājvietā turpināsies augustā, lai jauno mācību gadu 1.
septembrī gandrīz 700 Valsts
ģimnāzijas audzēkņi, pedagogi
un tehniskie darbinieki uzsāktu
Jelgavas pilī.
Jāpiebilst, ka tikko noslēgusies pretendentu pieteikšanās
iepirkumā «Jelgavas Valsts
ģimnāzijas pārbūve», lai no-

skaidrotu, kas veiks vērienīgo
Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukciju. Pieteikumu iesnieguši
12 potenciālie būvnieki, un
tagad turpinās pieteikumu
izvērtēšana, lai noskaidrotu
labāko piedāvājumu. Kad tiks
paziņots iepirkuma rezultāts,
varēs sākties skolas ēkas rekonstrukcijas darbi, kas nozīmē
gan teritorijas labiekārtošanu,
gan telpu rekonstrukciju. Valsts
ģimnāzijas ēka Mātera ielā 44 ir
kultūrvēsturisks piemineklis,
tāpēc tās rekonstrukcijā būs jāņem vērā virkne ierobežojumu.

kas 7. jūlijā
pulksten 18.30 notiks
Zemgales Olimpiskajā centrā.
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FK «Jelgava» šovakar Islandē
uzsāks cīņu Eiropas līgā
 Ģirts Pommers

Futbola klubs «Jelgava» šovakar Islandes
pilsētā Koubavogirā
aizvadīs Eiropas līgas
kvalifikācijas turnīra 1.
kārtas maču pret vietējo «Breidablik» vienību, spēles sākums
pēc Latvijas laika ir
pulksten 22.15. «Islandes komandu var
raksturot kā labu jaunatnes un pieredzes
apvienojumu – viņu
vārtsargam ir 40 gadi
un vairāki mači Islandes izlasē, bet uzbrukumā darbojas vairāki
jauni un ļoti perspektīvi spēlētāji, kuri jau
tuvākajā laikā varētu
doties spēlēt ārpus
Islandes,» tā savus
šīvakara pretiniekus
raksturo FK «Jelgava»
galvenais treneris Sauļus Širmelis.
Pretiniekus jelgavnieki uzzināja 20. jūnijā, kad Šveices
pilsētā Nionā notika UEFA
Eiropas līgas kvalifikācijas 1.
kārtas izloze, kurā starp Zviedrijas, Islandes, Baltkrievijas,
Norvēģijas un Luksemburgas
klubiem tika izlozēts Islandes
šī brīža trešais spēcīgākais

klubs – Koubavogiras «Breidablik».
«Mūsdienās par pretinieku
visu var ātri uzzināt, ticu,
ka arī mēs esam sīki izpētīti.
Ja jāraksturo Islandes kluba
spēles stils, tad es to nosauktu
par samērā fizisku, taču tajā
pašā laikā viņi spēj veidot labas
kombinācijas un pieturēt bumbu. Pretinieks negūst daudz
vārtu, visbiežāk tie tiek gūti
pēc standartsituācijām. Mums
jābūt gataviem ciešam presingam, tādēļ aizsargiem jābūt
modriem. Mums ir savi plusi,
kurus centīsimies parādīt laukumā,» uzskata S.Širmelis.
Jelgavnieku komandas kapteinis Gints Freimanis akcentē
komandas biedru spējas uzbrukumā: «Domāju, ka abas
komandas ir spēkos līdzīgas
– katrai ir savi plusi. Mums
varētu būt labāka uzbrūkošo spēlētāju grupa, kas var
negaidīti izveidot kādu vārtu
gūšanas momentu. Katrā ziņā
jābūt gataviem, ka pretinieki
būs fiziski spēcīgi.»
Spēles teksta tiešraide būs
pieejama mājaslapā www.uefa.
com. Abu komandu atbildes
spēle notiks 7. jūlijā Zemgales
Olimpiskajā centrā, sākums
– pulksten 18.30. Biļetes uz
mājas spēli iepriekšpārdošanā
iespējams iegādāties www.
bilesuserviss.lv, cena – 5 eiro.

Pagalmu labiekārtošanas
programmā vēl pieejami 7396 eiro
 Sintija Čepanone

Izvērtējot saņemtos pieteikumus pašvaldības
izsludinātajā daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanas pro
grammā, atbalstīti visi
trīs iesniegtie projekti.
Kopējais plānotajiem
darbiem nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums, ko norādījuši iesniedzēji, ir ap
17 600 eiro. Lai apgūtu
visus pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, līdz
4. augustam tiek gaidīti
jauni pieteikumi.

«Jau šobrīd zināms, ka pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu jeb pagalmu labiekārtošanai
šajā gadā saņems astoņu māju iedzīvotāji, kuri kopumā atbalstīšanai iesnieguši trīs labiekārtošanas
projektus. Priecē, ka šajā reizē par
kopīgiem darbiem vienā projektā
spējuši vienoties pat piecu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki,
apliecinot kopīgu atbildību par
savas dzīvesvietas apkārtni,» saka
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods.
Kopumā iesniegti un izsludinātajā pagalmu labiekārtošanas
programmā jau atbalstīti trīs
projekti – vienu no atbalstītajiem
projektiem kopā īstenos piecas

daudzdzīvokļu mājas, otru – divas
daudzdzīvokļu mājas, bet trešo –
vienas mājas iedzīvotāji. J.Strods
atklāj, ka vienā no iesniegtajiem
projektiem divu māju iedzīvotāji
apkārtnes labiekārtošanas darbos
paši gatavi ieguldīt ap 40 000 eiro
un prasītais pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā ir apmēram
10 000 eiro no kopējām darbu
izmaksām.
«Kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, ko pieteikumos norādījuši iesniedzēji, ir
17 603,28 eiro, taču 2016. budžeta
gadā paredzētais līdzfinansējums
daudzdzīvokļu mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai ir
25 000 eiro, līdz ar to pagaidām
neapgūti paliek 7396,72 eiro. Tā-

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

Foto: Austris Auziņš
Jau šodien Islandē mūsu futbola komanda sāks cīņu Eiropas
pēc tieši par šādu līdzfinansējuma
līgā – viņu pretinieks būs Islandes pilsētas Koubavogiras
apmēru tiek izsludināts jauns
«Breidablik» vienība. Savu pēdējo spēli virslīlīgā mūsējie
uzsaukums,» skaidro J.Strods,
aizvadīja pret Ventspils komandu, uzvarot ar 4:3.
akcentējot, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku
Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
kopības, kuras vēlas veikt mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārrezultāti
tošanu, pieteikumu pašvaldības
Paldies 173 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
iestādē «Pilsētsaimniecība» var
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
iesniegt līdz 4. augustam. PieVēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita,
teikums «Pilsētsaimniecībā»
cik pilsētas logo ir publicēti 16. jūnija
numurā.
iesniedzams saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2016. gada
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija
18. februāra saistošajiem noteipublicēti 8 pilsētas logo. Pareizi atbildēja 89 dalībnieki.
kumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Alise Raila,
pilsētas pašvaldības līdzfinansēMarta Baranovska, Ināra Pīrāga, Madara Klišāne, Emīls Jansons,
jumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
Jevgenijs Kovzeļevs, Sanita Cālere un Adriana Voiseta.
mājām piesaistīto zemesgabalu
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
labiekārtošanai».
Turpinājums 3.lpp.

63048800

iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Valstī nav statistikas par to, cik Latvijas iedzīvotāju savu
izglītību izvēlas turpināt ārzemēs. Izglītības un zinātnes
ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības
nodaļas vadītāja vietniece Edīte Olupe atzīst, ka jebkurš
nosauktais cipars būtu spekulatīvs, jo, tā kā dzīvojam
brīvā valstī ar brīvām tiesībām pārvietoties, ikvienam
ir arī brīva izvēles iespēja, kur izglītoties. Taču par to,
ka gadu no gada studējošo skaits ārzemēs pieaug,
ministrija ir pārliecināta – tie esot tūkstoši Latvijas
iedzīvotāju, kas šobrīd ir izvēlējušies mācības turpināt
ārpus mūsu valsts. «Vācija, Lielbritānija, Itālija, Spānija,
Dānija, Amerika – šo valstu sarakstu varētu papildināt
un papildināt, jo katrs izvēlas sev piemērotāko augstskolu,» uzsver E.Olupe.
Izņēmums nav arī jelgavnieki – katru gadu pēc skolas
absolvēšanas mūsu pilsētā ir jaunieši, kuri izvēlas kādu
no augstskolām ārzemēs. «Jelgavas Vēstnesis» sarunā
ar dažiem no šiem jauniešiem skaidro, kādas ir izglītības
ieguves atšķirības Latvijā un viņu izvēlētajā valstī, ar
kādām grūtībām nākas saskarties un ko jaunieši plāno
darīt pēc izglītības iegūšanas ārzemēs.

Mērķtiecība vairo iespējas
«Šis gads ir neaprakstāmi paplašinājis manu
redzesloku un iespējas.
Esmu ne vien pilnveidojusi vācu valodas zināšanas, iepazinusi jaunus
cilvēkus, izzinājusi vācu
kultūru un tradīcijas,
bet arī nostabilizējusi
savu iekšējo es,» atzīst
18 gadus vecā vidusskolniece Gerda Poota,
kura pēdējo mācību
gadu pavadījusi skolēnu apmaiņas pro
grammā YFU (Youth For
Understanding) Vācijā.
Pirmo reizi apmaiņas programmā Gerda devusies desmit gadu
vecumā. Pavadot nedēļu Velsā,
jelgavniece sapratusi, ka šāda
veida projekti ir vērtīga pieredze,
un kopš tā laika nav laidusi garām
nevienu iespēju iesaistīties kādā
ārvalstu braucienā. Interese par
došanos prom uz tik ilgu laiku
meitenei radusies, iedvesmojoties
no kāda ģimenes drauga, kurš studējis ASV, taču viens no nozīmīgākajiem Gerdas mērķiem, dodoties
mācībās uz ārzemēm, bija uzlabot
vācu valodas zināšanas. Skolniece sākotnēji izskatījusi divus
iespējamos galamērķus – Vāciju
un Šveici, taču, izpētot informāciju par piedāvātajām iespējām,
priekšroka tika dota Vācijai, jo
pastāvēja iespēja saņemt daļēju
stipendiju – doties apmaiņas gadā
par puscenu. Lēmuma pieņemšanu atviegloja arī Gerdas personīgā
interese par vācu kultūru un
sabiedrību kopumā.
Gerda atklāj, ka ikdienas dzīve
Vācijā ir atšķirīga – diena sākas agrāk, taču ir tikpat gara, cik parasti
tā bija Latvijā. Mācības Vācijas
skolās sākas jau pusastoņos no
rīta, tādēļ Gerdai nācies pierast pie
jaunā dzīves ritma, ik rītu ceļoties
pirms sešiem. Skolniece uzskata,
ka Vācijas jaunieši izglītību uztver
daudz nopietnāk nekā skolēni
Latvijā. «Manuprāt, skolēni šeit
neuzdrīkstas tik daudz kā pie
mums. Vēl nekad šeit neesmu piedzīvojusi reizi, kad kāds bastotu
stundas, kas diemžēl Latvijā ir jau
diezgan ierasta lieta,» atzīst Gerda. Par katru kavējumu skolēnam
esot jāatskaitās klases audzinātājam un skolas vadībai. Vērtīgi ir

arī tas, ka daudzās Vācijas skolās
mobilie telefoni ir aizliegti. Tos ir
aizliegts izmantot mācību stundu
laikā, kā arī starpbrīdī – ierīcēm
visas dienas garumā ir jābūt
izslēgtām un jāatrodas skolēna
skapītī. Gerda uzskata, ka šādā
veidā tiek panākta lielāka koncentrēšanās mācību procesam, kā arī
tiek vairota skolēnu savstarpējā
komunikācija.
Gerda stāsta, ka Vācijā vecāki
daudz intensīvāk tiek iesaistīti
bērna mācību procesā – līdz 18
gadu vecumam visiem skolēna
kontroldarbiem ir jābūt vecāku
apskatītiem un parakstītiem.
Vērtēšanas sistēma nosaka, ka 11.
un 12. klasē skolēni tiek vērtēti
ar atzīmju punktiem no 0 līdz 15
– kontroldarbs ir sekmīgi nokārtots un skolēns iegūst 5 atzīmju
punktus, ja pareizi izpildījis 50
procentus no darba. «Tāda iespēja
kā pārrakstīt darbu vai rakstīt to
vēlreiz šeit nepastāv, tādēļ ikviena
atzīme Vācijas skolēniem ir nozīmīga,» papildina Gerda.
Runājot par Vācijas skolu infrastruktūru, jelgavniece saka,
ka tā gan nav tik attīstīta kā
Latvijā. «Interaktīvās tāfeles un
portatīvie datori? Vācijā ko tādu
esmu novērojusi labākajā gadījumā tikai informātikas kabinetos,
taču manas pašreizējās skolas
informātikas kabineti ir aprīkoti
ar ļoti novecojušiem datoriem un
Windows sistēmu, ar kuru es pat
vairs nemāku strādāt. Latvijā biju
pieradusi strādāt ar jaunākajām
versijām,» tā Gerda. Mācību process Latvijā vairs nav iedomājams
bez PowerPoint prezentācijām,
taču Vācijā joprojām tiek izmantotas klasiskās metodes – krīta
tāfeles un tā sauktie beamer
projektori. Gerda uzskata, ka šeit
skolēniem vairāk jākoncentrējas,
pierakstot mācību vielu un sekojot
mācību stundu procesam.
Jau rīt Gerda atgriezīsies mājās
un savu pēdējo vidusskolas gadu
aizvadīs savā skolā – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Meitene atklāj, ka
apsver iespēju pēc vidusskolas doties studēt uz Vāciju, jo ir ieguvusi
nozīmīgu pieredzi. Gerdu motivē
arī tas, ka studentiem Vācijā nav
jāmaksā par studijām un pastāv
daudz lielisku iespēju iegūt dzīvesvietu vai stipendiju, lai studiju
gados justos stabili.

VIEDOKĻI
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Teorijas un prakses
līdzsvars Nīderlandē
«Pirms Francijas biju
pārliecināta, ka viennozīmīgi esmu patriote un
visu savu dzīvi pavadīšu
savā valstī – Latvijā. Pēc
Francijas šķita, ka visa
pasaule ir pie kājām.
Šodien esmu Nīderlandē, pēc gada, pilnīgi
iespējams, būšu atkal
kaut kur citur,» tā 21
gadu vecā jelgavniece
Annija Ikše, kura šobrīd Nīderlandē studē
sabiedriskās attiecības.
Vidējo izglītību Annija ieguvusi
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā un
vēlāk iestājusies Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā (RISEBA). Pieteikties studiju apmaiņai meiteni pamudinājuši kursa
biedri, kas sākuši interesēties par
iespējām studēt ārzemēs. Meitene
apmaiņai pieteikusies ar dienas
nokavēšanos, īpaši nepievēršot
uzmanību izvēlētajām augstskolām – tobrīd Annijas prioritāte
bijusi Francija. «Ar atzīmēm viss
bija kārtībā, arī nekādu parādu
nebija, un, par pārsteigumu pašai
sev, apmaiņas programmā devos
vienīgā no kursa. Biju jau pavisam
aizmirsusi par to, ka pieteicos,
taču piedāvājums braukt prom
tobrīd bija tieši laikā, biju sajūsmā un gatava jebkam,» atminas
Annija. Tā jelgavniece pusgadu
aizvadīja Francijā un, atgriežoties
mājās, jutās ļoti iedvesmota un
motivēta – šis bija impulss studentes nākamajai apmaiņai, kuras
iespējas Annija apsvēra diezgan
ilgi. «Sākumā nevarēju izvēlēties
starp Itāliju un Nīderlandi, tomēr

dzirdēju, ka Nīderlandē varētu
būt striktāka izglītības sistēma
un augstākas prasības. Biju gatava
izaicinājumiem, divu domu vairs
nebija – mērķis bija Nīderlande,»
skaidro jelgavniece.
Šobrīd Annija ir 3. kursa studente, un, raksturojot mācību
sistēmas atšķirības Latvijā un
Nīderlandē, jelgavniece norāda,
ka, viņasprāt, lielākā atšķirība ir
teorijas un prakses līdzsvars – Nīderlandē praktizētā pieeja studiju
procesam ļauj studentiem iegūt
uz praktiskām iemaņām balstītu
izglītību, mazāk strādājot pie
teoriju analīzes. Annija stāsta, ka,
apgūstot pasākumu organizēšanas
metodiku, viņas grupai bija jānoorganizē pasākums «no nulles» – bez
idejas un budžeta. Atšķirīga ir arī
kredītpunktu sistēma, un mācību
procesā bieži tiek realizēti grupu
projekti, kas palīdz socializēties,
iepazīt citas kultūras un māca
strādāt komandā, respektējot arī
citu viedokli. Jelgavniece augstu
vērtē arī to, ka apmeklējums
Nīderlandes augstskolās ir obligāts. «Varējām kavēt tikai divas

lekcijas perioda laikā, citādi solīja
atskaitīt no kursa – tas motivē,»
skaidro Annija. Jelgavniece priecājas par to, ka lekcijas notiek
nelielās grupās un pasniedzēji
var veltīt vairāk laika katram
studentam – uz lekcijām vienmēr
jādodas sagatavotiem un pastāvīgi
jāiesaistās diskusijās. Par vienīgo
mīnusu studiju procesā meitene
atzīst nepietiekamo komunikāciju
ar pašiem nīderlandiešiem – vairāk laika sanāk pavadīt ar citiem
ārzemju studentiem.
Mainījusies ir arī Annijas ikdienas dzīve. «Tā kā šeit esmu
sadraudzējusies ar spāņu meitenēm, vakariņas esmu radusi
ēst ļoti vēlu. Ritenis ir kļuvis par
neatņemamu ikdienas sastāvdaļu – katru dienu, mērojot ceļu uz
universitāti un atpakaļ, nobraucu
desmit kilometrus,» savus paradumus raksturo jelgavniece. Par savu
lielāko ieguvumu Annija uzskata
iespēju pilnveidot svešvalodu zināšanas un iepazīt jaunas kultūras.
«Draugi man tagad ir gandrīz
katrā Eiropas valstī. Kas var būt
vērtīgāks par to?» atzīst Annija.

Sevis meklējumi Austrālijā

Mūsdienu pasaulē
robežas ir nosacīts jēdziens un dažkārt sevis
meklējumi var aizvest
mūs tālu prom no dzimtās vietas, ierastās vides
un tuviniekiem. «Nozīmīgs iemesls, kādēļ nespēju iedomāties savu
nākotni Latvijā, bija pārliecība, ka šeit neesmu
atradis sevi,» atklāj 22
gadus vecais jelgavnieks Matīss Aizkalns,
kurš devies studēt aviāciju uz Austrāliju.
Matīss vienmēr ir vēlējies studēt
aviāciju un jau vidusskolas gados
apzinājies angļu valodas nozīmi,
iegūstot vidējo izglītību Latvijas
Starptautiskajā skolā. Jautāts par
galamērķa izvēli, students atzīst,
ka Austrālija viņam šķitusi skaista valsts un tīkams galamērķis.
«Tas bija kaut kas pilnīgi jauns
un neredzēts – iespēja pilnveidot
angļu valodas zināšanas un gūt neaizmirstamu pieredzi,» tā Matīss.
Šobrīd Matīss ir Svinburnas
Tehnoloģiju universitātes 3. kursa

students, taču studiju ietvaros
apmeklē lekcijas arī Oksfordas
Aviācijas akadēmijā, kur apgūst
aviācijas teoriju un lidošanu. Papildus tam jelgavnieks studē arī
uzņēmējdarbību. Jaunietis stāsta,
ka studijas prasa daudz laika un
ieguldīšanās, taču Latvijā iegūtās
zināšanas Matīsam palīdz studiju
procesā, un dažkārt apgūstamā
viela pat šķiet pašsaprotama. Nozīmīgu daļu Matīsa studiju ikdienas
veido prakse – mazo lidmašīnu un
aviolidojuma simulatoru vadība
gan instruktora pavadībā, gan arī
patstāvīgi. Matīss ar prieku stāsta,
ka «vizinājis» arī draugus. Studiju
programmas teorētiskā daļa ietver
sevī aviācijas menedžmentu – lidostu darba un cilvēkresursu plānošanu –, kā arī vispārējo aviācijas
nozares specifikas raksturojumu.
Uzņēmējdarbības studiju ietvaros Matīss apgūst starptautisko
uzņēmējdarbību, tādēļ, pabeidzot
studijas, jelgavnieks iegūs divus
bakalaura grādus – aviācijā un
uzņēmējdarbībā.
Jelgavnieks atklāj, ka, uzsākot
studijas, vēlējies kļūt par pilotu,
taču šobrīd, kad iepazīta šīs noza-

res teorētiskā un praktiskā puse,
Matīss priekšroku dod aviācijas
menedžmentam. Studiju kopējais ilgums ir četri gadi – astoņi
semestri, no kuriem katrs ilgst
12 nedēļas, pēc kurām seko sesija.
Studentam grūti objektīvi novērtēt Austrālijas mācību sistēmas
specifiku, jo šī ir viņa pirmā studiju pieredze, taču Matīss stāsta,
ka pasniedzēji augstskolā ir ļoti
pretimnākoši un vēlas, lai studenti gūtu pēc iespējas labākus
vērtējumus. Mācību iestāde bieži
organizē ekskursijas uz lidostām,
kā arī palīdz studentiem dibināt
vērtīgus kontaktus.
Runājot par studiju procesa
organizāciju, Matīss priecājas, ka
tiek praktizēta tā sauktā handson metode, kas priekšroku dod
studentu reālai iesaistīšanai praktiskā darbībā. «Jau trīs nedēļas
pēc kursu uzsākšanas man tika
sniegta iespēja vadīt lidmašīnu un
aviolidojuma simulatoru,» stāsta
students.
Vairāk nekā divu prombūtnes
gadu laikā Matīss ir apzinājies
pasaules sniegto iespēju neizmērojamību, un šajā dzīves posmā
par savu pilsētu uzskata Melburnu. Matīss atklāj, ka, atrodoties Austrālijā, viņam visvairāk
pietrūkst ģimenes, īpaši jaunākā
brāļa Miķeļa. «Lai arī es zinu, ka
varu paļauties uz tuviniekiem, arī
esot tālu projām, šeit nav tādas
drošības sajūtas kā mājās,» savās
pārdomās dalās jelgavnieks. Matīss augstu vērtē gūto pieredzi un
atklāj, ka nākotnē viennozīmīgi
vēlas strādāt aviācijas nozarē.
Sagatavoja Jana Bahmane,
foto: no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Kāda atmosfēra
pēc referenduma
valda Lielbritānijā?
Mareks Ruseckis, jelgavnieks, dzīvo
Šefīldā:
– Nebiju pārsteigts, kad
tapa zināmi
referenduma rezultāti, jo kolēģi jau
iepriekš bija noskaņojusies balsot
par izstāšanos no ES. Daudzi pat
nesaprata un joprojām nesaprot,
kādas var būt sekas. Esmu pārliecināts, ka mums nebūs valsts
jāpamet piespiedu kārtā, taču,
protams, doma, ka Lielbritānija
varētu izstāties no ES, mani biedē.
Kristiāna Vaitava, jelgavniece, dzīvo
Ragbi:
– Personīgi
mani visvairāk ietekmē
tas, ka vienā naktī strauji kritās
mārciņas vērtība, un tas ir jūtams – degviela kļūst dārgāka.
Māris Vaitkevičs, jelgavnieks, dzīvo
Londonā:
– Šobrīd Lielbritānijā valda
neizpratne un
politiskā šķelšanās. Vēl pāragri izvērtēt situāciju, jo nav skaidrs, kāda
būs valsts nākotne. Daudzi, kas
balsoja pret palikšanu ES, šobrīd
intervijās atzīst, ka tā protestējuši
pret pastāvošo iekārtu, īsti neapzinoties balsojuma sekas. Tiek lēsts,
ka pat, ja Lielbritānija izstāsies no
savienības, tā paliks kopējā tirgū.
Nauris Kancēvičs, jelgavnieks, dzīvo
Londonā:
– Angļi vienkārši vēlējās
ierobežot jaunu migrantu plūsmu, bet nezināja,
kā to izdarīt, un kā pirmo soli izdomāja izstāšanos no ES. Es domāju,
ka mūs, Lielbritānijā dzīvojošos
latviešus, tas ļoti neietekmēs. Briti
vēsturiski ir iekarotāju tauta – vienpatņi, kuri, iespējams, nevēlas būt
savienībā ar kādu citu.
Zane Štāle,
jelgavniece,
dzīvo Sānderlendā:
– Esmu vienīgā latviete
šajā Lielbritānijas reģionā, darbā arī visi angļi,
taču neesmu izjutusi nekādu negatīvu attieksmi pēc referenduma.
Vēl vairāk – boss jau paziņoja, ka
manu darba līgumu tas nekādi
neietekmēs. Mana draudzene
Skotijā pēc referenduma pat saņēmusi piecus bildinājumus – angļi
gatavi viņu šeit paturēt jebkurā
veidā. Man noteikti ir paveicies,
jo pēc referenduma var teikt, ka
attieksme pret mani kā latvieti ir
tikai uzlabojusies.
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Pagalmu labiekārtošanas
programmā vēl pieejami 7396 eiro
No 1.lpp.

Jāatgādina, ka pašvaldības
līdzfinansējums ir ne vairāk kā
50 procenti no darbu kopējām
izmaksām: nepārsniedzot 5000
eiro vienas mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai labiekārtošanas
darbiem, kuriem saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja; nepārsniedzot 2000 eiro vienas mājas
dzīvokļu īpašnieku kopībai labiekārtošanas darbiem, kuriem
nepieciešams paskaidrojuma
raksts vai apliecinājuma karte.
Pašvaldības līdzfinansējumu var

piešķirt šādiem labiekārtošanas
darbiem: lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai; brauktuves,
ietves vai stāvlaukuma izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai; apgaismojuma izbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai; citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukumu, soliņu, zālienu un
apstādījumu, sporta laukumu
izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai); būvuzraudzības veikšanai.
Norādītajos labiekārtošanas
darbos iesniedzējs var iekļaut arī
preču iegādes izmaksas.

«Fortum» veiks siltumtīklu
hidraulisko pārbaudi;
nebūs karstā ūdens
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai savlaicīgi atklātu
potenciālās bojājumu
vietas centralizētās
siltumapgādes sistēmā un novērstu iespējamos siltumenerģijas
piegādes pārtraukumus apkures sezonas laikā, «Fortum»
5. un 6. jūlijā veiks
siltumtīklu hidraulisko pārbaudi. Tās laikā
vairākās mājās nebūs
karstā ūdens.
SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa skaidro, ka siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir
efektīvs veids, lai pārliecinātos
par siltumtīklu drošību un
samazinātu iespējamos siltumtīklu bojājumus apkures
sezonas laikā. Kvalitatīvai un
drošai siltumtīklu hidrauliskās
pārbaudes veikšanai ir nepieciešams samazināt siltumnesēja
temperatūru un pārtraukt siltumenerģijas piegādi klientiem.
«Gadījumā, ja kāds siltumtīklu
posms pārbaudi neiztur, ir iespējami karstā ūdens piegādes
pārtraukumi līdz bojājumu

Hidrauliskās pārbaudes
laikā karstā ūdens
piegāde tiks pārtraukta
šādās mājās:
• 4. līnijā – 1, 3, 15;
• Aspazijas ielā – 18, 20, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 37;
• Asteru ielā – 6, 8, 10, 12, 14,
14a, 15, 16, 17;
• Atmodas ielā – 66, 72, 74, 76,
78, 80, 86, 88, 98;
• Dambja ielā – 12;
• Dobeles šosejā – 94, 96, 98;
• Ērgļu ielā – 24;
• Ganību ielā – 57, 58, 59, 60, 62,
63, 65, 66, 86;
• Kooperatīva ielā – 2, 4, 6, 8, 10;
• Lapskalna ielā – 22;
• Lidotāju ielā – 1, 2, 4;
• Māras ielā – 2, 4, 6, 8, 10;
• Meiju ceļā – 9, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35a, 36, 42, 43,
46, 48, 50;
• Nameja ielā – 2, 4;
• Satiksmes ielā – 17, 33, 35, 35a,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 57, 59;
• Zvejnieku ielā – 1, 3, 15.

 Ilze Knusle-Jankevica

10. septembrī Jelgavā
notiks ikgadējie Metāla
svētki, kuru tēma šogad ir «Metāla pēdas».
Dalībai svētkos aicināti
pieteikties uzņēmēji,
amatnieki, augstskolas,
koledžas, vidējās profesionālās izglītības iestādes, interešu izglītības
iestādes, jaunrades centri – visi, kas vēlas popularizēt metālapstrādes
nozari un tās profesijas,
inženierzinātnes un bērnu un jauniešu tehnisko
jaunradi. Dalība svētkos
būs bez maksas. Interesenti aicināti pieteikties
līdz 10. jūlijam.
«Metāla svētki ir iespēja ikvienam uzņēmumam un amatniekam bez dalības maksas reklamēt
savu uzņēmumu un savu piedāvājumu – visu no metāla, sākot
no rotaslietām, beidzot ar apjomīgām konstrukcijām un tehniku
–, lai apmeklētājiem dotu iespēju
iepazīties ar metāla plašo izmantojumu,» norāda Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone,
piebilstot, ka priecātos, ja svētku
programmu papildinātu cilvēki
ar metāla izstrādājumu, piemē-

Īsi
 S I A « J e l g a v a s a u t o b u s u
parks» nosaucis maija labākos autobusa vadītājus pilsētas
pārvadājumos un reģionālajos starppilsētu pārvadājumos.

Vairāk uzmanības
pievērš «kuģotājiem»
 Ilze Knusle-Jankevica

Pieaugot atpūtnieku
skaitam pilsētas pludmalēs un uz ūdens,
Jelgavas Pašvaldības
policija aicina jelgavniekus respektēt citam
citu: peldēt oficiālajās
peldvietās, kur drošību uzrauga Pašvaldības policijas inspektori glābēji, savukārt,
piemēram, laivotājus,
SUP dēļu, katamarānu
izmatotājus – ievērot
distanci no norobežotajām peldvietām.
Garajās svētku brīvdienās vien
glābēji izteikuši 17 mutiskus aizrādījumus par to, ka atpūtnieki ar
katamarānu iebraukuši peldvietas
teritorijā, norāda Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce. Distances
ievērošana ir būtiska, lai mazinātos negadījumu iespējamība
un nevienam atpūta nebeigtos
nepatīkami vai pat traģiski.

ram, mašīnu modelīšu, atslēgu,
spēkratu, tehnikas, instrumentu,
kolekcijām. Tiek gaidīti arī metināšanas profesionāļu pieteikumi
metinātāju konkursam, kurā
varēs izcīnīt vērtīgas balvas.
Izglītības iestādes un jaunrades
centri Metāla svētkos varēs popularizēt savu izglītības piedāvājumu
un jauniešu karjeras iespējas
inženierzinātņu profesijās, kā arī
radīt konstruēšanas un eksperimentu prieku. Metāla svētkos
iesaistīties aicinātas arī Jelgavas
pašvaldības iestādes un uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un
citi interesenti.
Interesentiem jāsazinās ar attiecīgo kontaktpersonu: uzņēmēji, amatnieki – ar L.Miķelsoni
(tālrunis – 28342419, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv); izglītības iestādes – ar
Intu Leilandi (tālrunis – 26195773,
63012153, e-pasts: inta.leilande@
zrkac.jelgava.lv); par metinātāju
konkursu – ar Māri Ernstsonu
(tālrunis – 26171465, e-pasts:
maris.ernstsons@zrkac.jelgava.
lv); biedrības un citi – ar Astru
Vanagu (tālrunis – 29222737,
63012159, e-pasts: astra.vanaga@
zrkac.jelgava.lv).
Metāla svētki Jelgavā, Pasta
salā, notiks 10. septembrī. Pasākumu organizē ZRKAC un Jelgavas
pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar Mašīnbūves un metāl
apstrādes rūpniecības asociāciju.

Tāpat Pašvaldības policija mudina jelgavniekus izmantot oficiālās
peldvietas – Lielupes labajā krastā
un Pasta salā –, kur dežūrē glābēji
un nepieciešamības gadījumā
var sniegt palīdzību. Piemēram,
karstajās svētku brīvdienās glābēji
12 cilvēkiem sniedza pirmo medicīnisko palīdzību, tostarp sievietei,
kura peldvietā bija sagriezusi kāju.
Jāpiebilst, ka svētdien Lielupē
noslīka sieviete – viņas mirstīgās
atliekas tika atrastas Lielupē
apmēram pie jahtkluba. Šis ir
pirmais gadījums šajā peldsezonā,
kad Jelgavā noslīcis cilvēks.
Tomēr ik pa laikam uzrodas
drosminieki, kuri peldas neatļautās vietās. Īpaši bīstama ir
izklaide lēkt ūdenī no laivas vai
katamarāna. Piemēram, Pilsētas
svētku laikā kāds pāris peldējis pa
Driksu ar velokatamarānu, bet
vēlāk pie strūklakas ielēcis upē nopeldēties. S.Reksce skaidro, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem peldēt ir aizliegts
Driksas posmā, kurā izvietotas
attiecīgas zīmes. Šajā posmā peldēt
ir bīstami – tajā ir intensīva kuģu

satiksme un upē atrodas arī sūkņi,
kas nodrošina strūklaku darbību.
Aizliegts peldēt ir arī peldvietās
aiz bojām, ko gan bieži atpūtnieki
neievēro – Jāņu brīvdienās izteikti
15 mutiski aizrādījumi par to –, un
lēkt ūdenī no tilta. Jāpiebilst, ka
par peldēšanos neatļautā vietā var
piemērot sodu līdz 70 eiro.
Pašvaldības policija aicina atpūtniekiem būt atbildīgiem un neiet
peldēties, nevizināties ar katamarāniem, SUP dēļiem un laivām
reibumā, jo tā tiek apdraudēta gan
pašu, gan citu veselība un dzīvība.
«Gribētos lūgt komersantiem
pievērst lielāku uzmanību tam,
kam viņi iznomā atpūtas inventāru – vai personas nav iereibušas,
vai vismaz viena persona kompānijā ir pilngadīga,» tā S.Reksce,
piebilstot, ka Pašvaldības policija
regulāri pārbauda, vai kuģotāji
ievēro drošības nosacījumus.
Pašvaldības policijas glābēji
nodrošina arī kārtību peldvietās
un seko līdzi tam, lai atpūtnieki
nelietotu alkoholu un nesmēķētu,
nepeldinātu suņus peldvietās,
nebrauktu ar velosipēdu.

Amatu vidusskolā un
tehnikumā sākusies uzņemšana

novēršanai,» viņa papildina.
Gadījumā, ja pārbaudes laikā
tiks novērotas ūdens noplūdes
no siltumtīkliem, «Fortum» aicina iedzīvotājus ziņot Klientu
apkalpošanas centram pa dien-  Ģirts Pommers
nakts tālruni 63007055.

Gaida pieteikumus Metāla svētkiem
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Jelgavas tehnikumā un
Jelgavas Amatu vidusskolā sākusies audzēkņu uzņemšana. Abas
skolas turpinās īstenot
jau ierastās mācību
programmas, kā arī
ES fonda projektā «Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu
īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros»
piedāvās apgūt jaunas
specialitātes. Tā Jelgavas tehnikumā Jauniešu
garantijas programmā
izveidota auto diagnostiķa specialitāte, kurā
plānots uzņemt 25 izglītojamos, bet Amatu
vidusskolā pirmo reizi
tiks piedāvāta konditora palīga specialitāte.

Jelgavas tehnikumā profesionālo vidējo izglītību var iegūt astoņās specialitātēs: automehāniķa,
apdares darbu tehniķa, mēbeļu
galdnieka, datorsistēmu tehniķa,
programmēšanas tehniķa, viesmīlības pakalpojumu speciālista,
inženierkomunikāciju tehniķa
un klientu apkalpošanas speciālista. Katrā programmā plānots
uzņemt 25 izglītojamos, vienīgais
izņēmums ir šobrīd populārā
automehāniķa specialitāte, kurā
šogad mācības notiks divās grupās.
Mācību ilgums ir četri gadi.
«Jau trešo gadu uzņemsim audzēkņus datoru programmēšanas
tehniķa specialitātē – šie profesio-

nāļi ir pieprasīti darba tirgū. Lai
sekmīgi tiktu uzņemts šajā pro
grammā, jābūt labām zināšanām
matemātikā – virs piecām ballēm,»
informē Jelgavas tehnikuma pārstāve Daina Ilgavīze.
ES fondu programmā (interesentiem no 18 līdz 29 gadiem vai
pēc vidusskolas beigšanas) šogad
plānots uzņemt 80 izglītojamos un
būs pieejamas piecas mācību pro
grammas: bārmenis, namu pārzinis, sausās būves tehniķis, auto
diagnostiķis un autoatslēdznieks.
Šogad pirmo reizi notiks uzņemšana auto diagnostiķa specialitātē.
«Jau vairākus gadus ir liels pieprasījums pēc auto mehāniķiem. Šajā
programmā interesentiem būs
iespēja salīdzinoši īsākā laikā iegūt
kvalitatīvu izglītību,» tā D.Ilgavīze.
Mācību ilgums šajā un pārējās
izglītības programmās, izņemot
autoatslēdznieka specialitāti, kurā
jāmācās vienu gadu, ir 18 mēneši
jeb 1,5 gadi.
Interesenti dokumentus var
iesniegt līdz pat 12. augustam
Jelgavas tehnikumā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37. Informācija
par uzņemšanas rezultātiem tiks
publicēta divās kārtās – 11. jūlijā
un 16. augustā – izglītības iestādes
informācijas stendā (1. stāvā) un
mājaslapā www.jelgavastehnikums.lv.
Savukārt Jelgavas Amatu vidusskolā šogad kopumā plānots
uzņemt ap 250 izglītojamo. Līdzīgi kā tehnikums, arī Amatu
vidusskola piedāvā divu veidu
programmas – valsts profesionālās izglītības un ES Sociālā fonda
finansētās mācību programmas.

Valsts profesionālās izglītības
programmā var apgūt astoņas
pamatprofesijas: maizes un miltu
konditorijas izstrādājumu speciālists, grāmatvedis, mazumtirdzniecības komercdarbnieks, tērpu
stila speciālists, datorizētās ciparu
vadības (CNC) metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs, konditors,
pavārs un frizieris. Šajās programmās mācību ilgums ir 3 un 4 gadi.
«Pirmajās divās dienās saņēmām 37 iesniegumus, tas ir ļoti
labs rādītājs. Joprojām aktuālākās ir friziera un pavāra profesijas
– man nav ne mazāko šaubu, ka
šīs grupas tiks veiksmīgi aizpildītas. Ļoti vēlētos, lai jaunieši
aktīvāk pieteiktos metālapstrādes
specialitātēs, jo šīs profesijas pārstāvji ir ļoti pieprasīti gan Latvijā,
gan Eiropā,» stāsta Jelgavas
Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere.
Amatu vidusskolā tiek īstenotas
arī ES fondu mācību programmas,
kurās jauniešiem vecumā no 17
līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1
vai 1,5 gada laikā bez maksas,
saņemot stipendiju 70 – 115 eiro
apmērā. Šajās programmās var
iegūt pavāra, konditora palīga,
viesmīļa, CNC metālapstrādes
darbgaldu iestatītāja, atslēdznieka, frēzētāja, virpotāja, friziera,
vizāžista, apģērbu modelēšanas
un konstruēšanas speciālista un
grāmatveža kvalifikāciju.
Pieteikumus skola pieņem līdz
31. augustam darbdienās no pulksten 9 līdz 16 Jelgavā, Akadēmijas
ielā 25. Vairāk informācijas var
iegūt mājaslapā www.javs.lv.

Par izciliem darba rezultātiem
maijā labākais autobusa šoferis
reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos ir Sergejs Marčenko.
Savukārt Jelgavas pilsētas pārvadājumos maijā izcilus darba rezultātus
uzrādījis Andrejs Sviķis. Uzņēmumā
labākais šoferis tiek noteikts katru
mēnesi, un gada beigās – gada
labākie šoferi.
 Jelgavas pilsētā strauji pieaug
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju nozīme ikdienā un
interneta resursu popularitāte
iedzīvotāju vidū. Tendence vērojama visā Latvijā kopumā – arvien
vairāk tiek izmantoti sociālie tīkli
un populārāka kļūst iepirkšanās
internetā. 25 reģionālajām pārvaldēm, tostarp Jelgavas pilsētai, ir
profils visos četros populārākajos
sociālajos tīklos – Twitter, Facebook, Draugiem.lv un YouTube.
Tāpat Jelgavai izveidots konts arī
aplikācijā Instagram. Kopumā 101
reģionālā pārvalde ir sastopama
vismaz vienā sociālajā platformā,
liecina «Latvijas e-indeksa» mērījums, kas aptver visas 119 Latvijas
pašvaldības. Laikraksts «Financial
Times» izdevuma «FDI Intelligence»
pētījumā «2016./2017. gada Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni»
sasniedzamības kategorijā Jelgava
ierindojas augstajā 6. pozīcijā.
Šeit vērtētie kritēriji: viedo tehnoloģiju attīstība, interneta ātrums,
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju attīstība, pieaugums
mobilo tālruņu abonentu vidū un
citi. Seko Jelgavai: www.facebook.
com/Jelgavaspilseta; Twitter: @
JelgavaLV; www.draugiem.lv/jelgavalv; Youtube: JelgavaLV; www.
instagram.com/jelgavas_pilseta.
 21. jūnijā Pasta salā svinīgā pasākumā «Mūs gaida,
mēs nākam» tika sveikti mazie jelgavnieki, kas nākuši pasaulē no marta līdz jūnijam.

Šajā laika posmā Jelgavā pasaulē
nākuši 156 bērniņi, tostarp divi
dvīņu pāri. Septiņi puikas nosaukti
par Jāni. «Šo vārdu izvēlējāmies,
sekodami tradīcijām – vīra tēvs un
brālis ir Jāņi, arī manu brāli sauc Jānis. Vēlējāmies, lai jaunajā paaudzē
arī ir kāds šī tradicionālā vārda nesējs. Jānītim ir aptuveni divdesmit
brālēni un māsīcas, un cerams, ka
mūsu dēls būs tas, kurš visus sapulcēs vismaz Jāņos,» stāsta māmiņa
Lidija Vonsoviča. Ģimenēm, kuras
nevarēja ierasties uz svinīgo
mazuļu sveikšanas pasākumu,
lūgums vērsties Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā, Lielajā ielā 11, vai zvanīt pa
tālruni 63005558, lai vienotos par
dāvinājuma saņemšanu.
 Pēdējā laikā pieaug cilvēku
skaits, kuri vēršas pie mediķiem
pēc palīdzības, lai tiktu izņemta
ērce. Aizvadītajās Jāņu brīvdienās
ik dienu Jelgavas slimnīcā nonāca vairāk par desmit cilvēkiem,
kuriem bija nepieciešams izņemt
ērci, informē slimnīcas pārstāve
Solveiga Ābola. Viņa uzsver, ka šis
ir nozīmīgs iemesls, lai par vakcināciju pret ērcēm aizdomātos tie,
kas to vēl nav izdarījuši sezonas
sākumā.

Ilze Knusle-Jankevica
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«Paldies, ka esat stiprinājuši pilsētu!»
Par tradīciju kļuvušais sakoptāko pilsētvides objektu konkurss,
kurā ik gadu tiek sumināti labiekārtoto īpašumu saimnieki, arī
šogad ļāvis jelgavniekiem iepazīt vietas, kas padara krāšņāku
mūsu pilsētvidi. Lielajā saulgriežu ielīgošanā, 21. jūnijā, Pasta
salā notika svinīga laureātu sveikšana, godinot tos saimniekus,
kuri ar savu čaklumu priecē un motivē arī citus. «Paldies, ka ar
savu darbību esat stiprinājuši pilsētu,» labiekārtoto īpašumu
saimniekus uzrunāja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Izlozes kārtā tika izvēlēts arī viens objekta
pieteicējs, un šoreiz balvu saņēma Ieva Gromska. Nosakot
uzvarētāju, žūrija ņēma vērā kā objekta iekļaušanos pilsētvidē
un labiekārtojumu, tā arī pārskatāmību. Laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» piedāvā ielūkoties dažos no objektiem.

Ināras Spolānes mājas teritorija atgādina botānisko dārzu, jo tajā valda
augu daudzveidība un katrs augs ir neparastāks par iepriekšējo. Tērvetes
ielas 109 mājas pagalmā var ieraudzīt, piemēram, trīskrāsainu krūmu,
kuram saimniece neatminas nosaukumu. «Sākumā tā lapas uzplaukst
zaļas, tad tās iekrāsojas baltā un pēcāk – rozā krāsā,» ar aizrautību stāsta
Ināra. Vēl saimniece lepojas ar kastaņu krūmu, kas ir lielisks risinājums
piemājas dobei, jo tas neaug augsts un neaizēno mājas logus. Pie Ināras
mājām aug arī meža puķes, ko Tērvetes ielas iedzīvotāja pati atnesusi no
meža un iestādījusi savā puķudobē. «Kamēr es kustos, tikmēr es dzīvoju,»
teic Ināra, kas ir izbijusi skolotāja, taču par savu sirdslietu uzskata dārza
labiekārtošanu. Jelgavniece bieži dāvanā saņem kādu augu vai dārza
dekoru un ar prieku iekļauj to savā piemājas ainavā.

Pēc rekonstrukcijas, kas noritēja pavisam nesen, Jelgavas tehnikums ieguvis ne tikai skaistu fasādi, bet arī
funkcionālu un sakoptu ārtelpu, kas gada siltajā laikā ir lieliska atpūtas vieta skolēniem un skolotājiem.
«Mums prieks, ka, atrodoties pilsētas teritorijā, mūsu skolai ir plaša ārējā telpa,» atzīst Jelgavas tehnikuma
direktore Janīna Rudzīte. Viņa stāsta, ka skolotāji dažkārt pat vada stundas skolas pagalmā. «Sakopta vide mūs
audzina,» atklāj J.Rudzīte, priecājoties par dārznieka Aleksandra Loseva darbu, kurš ar mīlestību kopj skolas
teritorijā iestādītos augus. «Piemēram, skolas priekšpusē mums aug bērzi, kurus pirms vairāk nekā trīsdesmit
gadiem grupas audzinātāja Aivara Rudzīša vadībā iestādīja topošie santehniķi. Bērzi ir dažādi – kāds tievāks,
kāds brangāks, gluži kā mūsu skolēnu dzīves ceļi,» par skolas teritorijā esošo atmiņu stūrīti stāsta direktore.

«Puķes uz balkona audzējam pirmo gadu – pirms trīs gadiem iegādājāmies šo dzīvokli, un nu jau gandrīz esam
pabeiguši tā labiekārtošanu. Balkona apzaļumošana bija viens no mērķiem, lai rastu māju sajūtu,» stāsta Māras
ielas 8 – 31 iedzīvotāja Ieva Ķikule. Ziedošā balkona īpašniece atklāj, ka sākotnēji ideja par dizaina konceptu
bijusi citādāka, taču, pateicoties stādu pārdevēja ieteikumiem, balkons tika iekārtots citās noskaņās. Nelielajā
ģimenes ziedu oāzē aug arī tomāti un zemenes, kuru stādi iegādāti Jelgavas Stādu dienās. Saimniece stāsta,
ka augu apliešana un «apčubināšana» ik rītu un vakaru ir viņas rituāls.

Lauksaimnieku ielas 15 mājas saimnieki Dace un Andris Strautiņi ar aizrautību stāsta, ka savas mājas apkārtni labiekārtojuši pašu spēkiem, un tas
prasījis teju desmit gadus. «Kad iegādājāmies šo īpašumu, visapkārt bija
plūmes un bumbieres vien, nācās ievest 80 kravas melnzemes, lai iekoptu
zālienu un puķudobes,» atminas ģimene. Dace pati ir floriste un dobes
iekārto, vadoties pēc izjūtām. «Vīrs iekopj sakņu dārzu, savukārt dēls
Raivis ir atbildīgs par zāliena pļaušanu,» skaidro Dace. Saimniecei īpaši
mīļas ir pujenes un magones, kā arī vairākus gadus ģimene ir baudījusi
eksotiskos persiku augļus no pašmāju koka, kas diemžēl nosalis kailsalā.
«Jā, persikus ir iespējams audzēt arī mūsu klimatā, bet to lielākais drauds
ir kailsals,» atklāj mājas saimniece. Ģimene sava pagalma labiekārtošanai velta daudz laika. Vasarā visvairāk laika aizņem laistīšana. «Mums ir
veselas sešas lejkannas,» smaidot saka Dace.
Ejot pa Lapskalna ielu, kas vijas gar Uzvaras parku,
nevar nepamanīt krāšņo apstādījumu, kas, pateicoties
atraitnīšu radītajai violetajai krāsu gammai, nosaukts
par «Violeto dārzu». «Violetā krāsa nes laimi un
saticību,» stāsta plašās dobes dizaina autore Daina
Joma, kura visu mūžu nostrādājusi par mākslinieci
noformētāju. Puķudobju iekārtošana ir viņas sirdslieta,
kas šogad vainagojusies ar speciālbalvu. «Es paskatos
uz dobi un redzu, kā tai vajadzētu izskatīties,» piebilst
Lapskalna ielas 6 iedzīvotāja, turpinot, ka atraitnītes
dobē ziedēs visu vasaru, taču rudenī ainavu nomainīs
oranžie un dzeltenie krešu ziedi. Dobes noformējuma
autore ar prieku stāsta, ka atklājusi kāpelējošās kreses,
kas grezno ne tikai dobi, bet arī pelēcīgās mājas
sienas. Šobrīd apstādījums priecē gan Dainu, gan arī
garāmgājējus, jo atrodas ielas pusē, taču saimniece
atklāj, ka viņai dobi nācies ierīkot šeit, lai izbēgtu domstarpības ar kaimiņiem. «Tad nu ņēmu un pārstādīju
savas skaistās puķes,» ar smaidu teic Daina.

Ieejot Dambja ielas 78 mājas pagalmā, uzmanību pievērš ziedu daudzveidība un glīti iekoptās dobes, no kurām raugās pagalma karalis eremūrs
jeb tuksneša aste. Uz šī neparastā un
varenā auga fona visi pārējie ziedi
izskatās sīki. Mājas saimniece Austra
Knoha stāsta, ka viņu ģimenes mājas
apkārtne vienmēr bijusi sakopta un arī
tagad abas ar māsu rūpējas par skaisto ainavu. «Galvenais jau lai mums
pašām prieks,» saka Austra, piebilstot,
ka īpaši mīļas viņai ir rozes. Saimniece stāsta, ka labprāt apmeklē Stādu
dienas Jelgavā, kurās var smelties
iedvesmu un iegādāties kādu jaunu
pagalma papildinājumu. «Nekādu
īpašu tradīciju mājas pagalma labiekārtošanā man nav, taču vienmēr, kad
nolīst lietus, uzrušinu dobītes,» savā
pieredzē dalās Austra.
Konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts» apbalvotie
«ZAĻĀKAIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS LOGA,
LODŽIJAS VAI BALKONA NOFORMĒJUMS»
Uzvarētāji: Māras iela 8 – 31, Lielā iela 5 – 2,
Aspazijas iela 37 – 1, Aspazijas 37 – 48.
Speciālbalva: Lapskalna iela 6 – 12.
«SAKOPTĀKĀ PRIVĀTMĀJAS TERITORIJA»
Uzvarētāji: Stadiona iela 14, Avotu iela 16,
Strautu ceļš 25, Viskaļu iela 63, Tērvetes iela
109, Brīvības bulvāris 2a.
Laureāti: Lauksaimnieku iela 15, Dārza iela
10, 2. līnija 13b, 2. līnija 3a, Dambja iela 78,
Kalnciema ceļš 68, Strautu ceļš 30.
«SAKOPTĀKĀ IELA»
Laureāti: Varavīksnes iela 1, Varavīksnes
iela 3, Varavīksnes iela 5, Varavīksnes iela 7,
Varavīksnes iela 9, Varavīksnes iela 11, Robežu iela 19, Robežu iela 21, Robežu iela 22.

«SAKOPTĀKAIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU
PAGALMS»
Laureāti: Svētes iela 28, Zemgales prospekts 4,
Raiņa iela 26, Kronvalda iela 3, Kronvalda iela 5.
«SAKOPTĀKAIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU
PAGALMS (LABĀKAIS SĒTNIEKS)»
Ludmila Matone (Satiksmes iela 17, Ganību iela
63 un 65), Inita Alute (Raiņa iela 26 un Pētera
iela 12), Marina Devjatņikova (Pļavu iela 1a, 6,
8, 10, 12 un 14).
«SAKOPTĀKĀ VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS
IESTĀDE, UZŅĒMUMS»
Uzvarētājs: Jelgavas tehnikums.
Laureāti: PII «Ķipari», PII «Lācītis».
«SAKOPTĀKAIS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS»
Uzvarētāji: «Zaļā zeme», «Otto» (Helmaņa ielā 1).
Laureāts: SIA «Arteko».

Sagatavoja Jana Bahmane, foto: Austris Auziņš
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Jelgavnieki – pasaules
čempionātā

FIRS pasaules čempionātā inline hokejā, kas no 12. līdz 25. jūnijam notika
Itālijā, Latvijas izlase izcīnīja 8. vietu.
Mūsējie čempionātā startēja A grupā,
kurā nospēlēja neizšķirti 3:3 ar Itālijas
vienību, ar rezultātu 10:5 uzvarēja
Meksikas izlasi un piedzīvoja zaudējumu Čehijas izlasei – 2:8. Tālāk sekoja
divi zaudējumi – pret ASV un Kanādu
–, bet cīņā par 7. vietu tika zaudēts arī
Argentīnai – 3:6. Latvijas izlases godu
aizstāvēja četri jelgavnieki – Artūrs
Batraks, Viesturs Cimermanis, Jānis
Golubovičs un Artjoms Ogorodņikovs.
Par pasaules čempioniem kļuva Čehijas
komanda, kas finālā ar rezultātu 4:0
uzvarēja Itālijas izlasi.

Jāņa Lūša kausu izcīna
Rolands Štrobinders

19. jūnijā Zemgales Olimpiskajā centrā
notika olimpiskā čempiona Jāņa Lūša
kausa izcīņa šķēpmešanā. Vīriešu konkurencē šoreiz nepārspēts palika Rolands
Štrobinders, kurš šķēpu raidīja 81,76
metrus tālu. Jelgavnieks Gatis Čakšs nespēja aizstāvēt savu pērn izcīnīto titulu,
nācās samierināties vien ar 6. rezultātu
– 76 metri. Sieviešu konkurencē uzvaru
ar 56,94 metrus tālu metienu izcīnīja
Līna Mūze. B grupā zēniem 4. vietu izcīnīja treneres Aļonas Fomenko audzēknis
Andris Buske, kurš labākajā mēģinājumā
600 gramus smago šķēpu aizmeta 43,04
metrus tālu. Šajā grupā uzvarēja sportists
no Smiltenes Dāvis Krauklis ar rezultātu
51,17 metri.
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«Tīģerēni» tiekas ar Kristapu
Porziņģi

Jelgavas 4. vidusskolas 1.c klases komanda «Tīģerēni» «ieguvuši» konkursā
«Sportland» pirmie soļi basketbolā»
izcīnīto balvu – iespēju vērot Latvijas
basketbola izlases treniņu, kā arī Liepājā
tikties ar šobrīd superpopulāro Kristapu
Porziņģi. «Katram bērnam tika Porziņģa
jaunās kolekcijas T–krekls un cepure, tāpat bija iespēja nofotografēties un iegūt
autogrāfu,» piebilst sporta skolotāja
Nataļja Gorškova.

Sveikti maija labākie

Sveikti sportisti par gūtajiem panākumiem maijā. BMX riteņbraucējs Kristens
Krīgers uzvarēja Eiropas kausa 3. posma
sacensībās Nīderlandē, kā arī izcīnīja
14. vietu Kolumbijā notikušajā pasaules
čempionātā individuālajos braucienos.
Šajā pašā sporta veidā panākumus guva
Vanesa Buldinska (treneris – Uldis Balbeks), kura izcīnīja 4. vietu junioru grupā
Eiropas kausa 3. posmā. Par Latvijas čempionu garajās distancēs smaiļošanā un
kanoe airēšanā junioru grupā kļuva trenera Sergeja Bobkova audzēknis Roberts
Lagzdiņš. Par Latvijas čempioniem boksā
savā kategorijā kļuva trenera Aleksandra
Knoha audzēkņi Artūrs Ivanovs (48 kg),
Germanis Vorobjovs (50 kg) un Edmunds
Lindermanis (75 kg).
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Jelgavā divas dienas notiks
BMX mači

2. jūlijā no pulksten 13 Jelgavā notiks
BMX sacensības. Braucējiem līdz 13 gadu
vecumam notiks «SMScredit.lv» BMX
čempionāta kausa 4. posms. Pārējiem –
jauniešiem un elites braucējiem – notiks
Latvijas čempionāts, kurā piedalīsies ap
300 sportistu, tostarp gandrīz visi vadošie
braucēji, neliela neskaidrība šobrīd ir par
Māra Štromberga dalību. 3. jūlijā notiks
Jelgavas atklātais čempionāts, sākums –
pulksten 11. Vienlaikus 15 gadus veco
braucēju grupā tiks izcīnīts arī Gata
Jonkusa piemiņas kauss.
Jāatzīmē, ka 1. jūlijā Latvijas vadošie BMX
braucēji sacentīsies Latvijas olimpiādē,
kas šogad norisinās Valmierā. Riteņbraucēji gan savus mačus aizvadīs Burtniekos.

Jelgavu Latvijas IV olimpiādē pārstāvēs
158 sportisti
 Ģirts Pommers

Latvijas IV olimpiādē, kas no
1. līdz 3. jūlijam norisināsies
Valmierā, Jelgavas komandu
pārstāvēs 158 sportisti, bet
kopējais delegācijas dalībnieku skaits varētu sasniegt divus
simtus. «Šogad olimpiādē eks
perimentāla kārtā pirmo reizi
būs šahs, kurā mūsu pilsētu
pārstāvēs vadošie sportisti,
tāpat Jelgavas gods tiks aizstāvēts arī tādā sporta veidā
kā golfs,» par gaidāmajiem
startiem un jaunumiem olimpiādes programmā stāsta
Sporta servisa centra vadītājs
Juris Kaminskis, piebilstot: atklāšanas parādē karogu nesīs
BMX braucējs Kristens Krīgers.

«Starts olimpiādē nav lēts prieks»

Latvijas olimpiādes atklāšanas ceremonijā Jelgavas sportistus varēs atpazīt pēc
ierastajiem bordo krāsas sporta tērpiem.
Šogad parādes tērpus izgatavoja sporta
preču firma «Errea», bet baltos polo
kreklus – «Macron». Kopējās izmaksas
par ekipējumu sasniegs 10 tūkstošus eiro.
J.Kaminskis atklāj arī kopējo finanšu daudzumu, kas nepieciešams, lai uz Valmieru
aizvestu ap 200 cilvēku lielu delegāciju:
«Jelgavas sportistu sagatavošana un
starts Latvijas olimpiādē nav lēts prieks.
Finanšu līdzekļi nepieciešami, sākot no
treniņu procesa līdz pat elementārām
sadzīviskām lietām – ēdināšanai un
naktsmītnēm. Kopējās plānotās izmaksas
pašvaldības budžetā šim mērķim ir 50
tūkstoši eiro.»

Cer, ka medaļu būs vairāk nekā
pirms četriem gadiem

Lai gan kā sacensību mājvieta tiek
minēta Valmiera, vairākos sporta veidos
mači notiks citās pilsētās. Airēšanas sacensības jau tradicionāli notiks Jūrmalā,
smaiļošana un kanoe airēšana – Limbažos, cīņas sportisti par medaļām cīnīsies
Cēsīs, bet peldētāji – Rīgā. Šāda situācija
nav nekas neierasts, jo arī pirms četriem
gadiem Liepājā atsevišķi sporta veidi notika citās pilsētās. Šajā olimpiādē sporta
veidu sacensību norises ģeogrāfija ir vēl
plašākā, kas rada papildu sarežģījumus.
«Lielas problēmas ir ar sportistu izmitināšanu, mūsu delegācija ir izmētāta
pa vairākām pilsētām. Piemēram, daļa
sportistu dzīvos Rubenē, futbolisti
apmetīsies Vaidavā, cīkstoņi – Cēsīs.
Visvairāk žēl, ka olimpiādes atklāšanā
no mūsu 200 cilvēku lielās delegācijas
varēs piedalīties tikai ceturtā daļa, jo
pārējiem ir jāgatavojas savām sacensībām, kas notiks citās pilsētās,» situāciju
raksturo J.Kaminskis.

Līdzīgi kā iepriekšējā Latvijas olimpiādē
Liepājā, arī šoreiz visplašāk pārstāvēta ir
smaiļošana (24 sportisti) un peldēšana
(14 sportisti). Pa deviņiem sportistiem
ir džudo un boksā. Šī ir pirmā reize, kad
eksperimentālā kārtā tiek organizētas
šaha sacensības, kurās Jelgavas pilsētas
godu pārstāvēs pieci sportisti. Noteikti
jāatzīmē, ka uz Valmieru savu Latvijas
olimpisko zeltu aizstāvēt dosies pilsētas
sieviešu volejbola komanda. No komandu
sporta veidiem Jelgava tiks pārstāvēta
arī futbolā (vīrieši), volejbolā (vīrieši) un
regbijā (vīrieši), kā arī pludmales volejbolā (sievietes). Komandu sporta veidos
olimpiādē debitēs florbols, taču šoreiz bez
Jelgavas komandas.
Runājot par gaidāmajām cerībām attiecībā uz izcīnīto godalgu skaitu, Sporta
servisa centra vadītājs ir piesardzīgs, vien
atzīmē, ka, visticamāk, ražīgākie būs jau
ierastie sporta veidi: «Mūsu galvenās pretenzijas uz godalgām ir jau tradicionālajos

Piedāvā darbu

Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9.
T.22182220

SIA «Siluets1» (reģ.Nr.43003051451) piedāvā darbu kosmētiķim(-ei). CV sūtīt pa
e-pastu siluetssalons@inbox.lv.
SIA «Mārīte» (reģ.Nr.40003121151) piedāvā darbu šuvējam(-ai) ar darba pieredzi. T.63025535.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un manikīram(-ei). Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.
SIA «Ganita» (reģ.Nr.43603049616) piedāvā
darbu aktīvam(-ai) un komunikablam(-ai)
pārdevējam(-ai) konsultantam(-ei). Darba
laiks – pilna vai nepilna slodze. T.29555173.

Meklē darbu
Aprūpētājas darbu. T.26836031.
Vīrietis meklē saimniecisku darbu, var
dzīvot uz vietas. T.24850341.
Vīrietis meklē palīgstrādnieka darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.T.25260202.

Pērk
Sēnīšu pannu. T.25852628
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000

Jegavas komandas godu Latvijas olimpiādē aizstāvēs arī smaiļotāji Baiba Petrovska (no kreisās), trenere Lelde Laure, Marks
Ozolinkevičs un Daiga Liepiņa. Viņi saņēmuši jaunos mūsu pilsētas
Foto: Austris Auziņš
komandas olimpiādes tērpus.

Visu veidu metāllūžņus.
Augstas cenas. Izbraucam.
Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868.
Skaldītu malku. T.27715117.
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
T.20500836
Malka, bērza šāļi, zāģmateriāli, briketes.
T.26488881.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Lai arī Latvijas olimpiādes organizatori sacensības dēvē par gada lielāko
sporta forumu, tomēr ir vairākas nianses, pie kurām noteikti nākotnē būtu
jāpiestrādā. Pirmkārt, tā ir sadarbība
starp dažādu sporta veidu federācijām, lai

celtu Latvijas olimpiādes prestižu. «Nav
normāli, ka pāris dienu pirms Latvijas
olimpiādes notiek Latvijas čempionāts
peldēšanā. Kam pēc šiem mačiem būs
vēlme braukt uz olimpiādi, un kādi būs
rezultāti? Daudz kritikas sporta aprindās
ir veltīts komandu sporta veidu lomai
Latvijas olimpiādē, jo sacensībām trūkst
prestiža. Dīvaina ir arī kvalifikācijas
kārtība – vīriešu basketbolā tā daļēji ir
veiksmīga, jo komandas ir izsētas pēc
to spēku samēriem. No otras puses, uz
Valmieru nebrauks, piemēram, Ventspils futbolisti, jo viņi zaudēja Kurzemes
reģiona finālā. Domāju, ka finālturnīrā
jāspēlē ir vismaz astoņām komandām,
jo gatavot komandu uz divām spēlēm ir
neloģiski,» analizē J.Kaminskis.
Ne visai pārskatāma ir pašvaldību vērtēšanas sistēma, kura balstās uz izcīnīto
medaļu skaitu, vērtējot pēc zelta meda-

Dažādi

Līdzjūtības

sporta veidos – smaiļošanā un peldēšanā.
Zelta medaļu savā prātā esmu «ierakstījis»
brīvās cīņas pārstāvim Albertam Jurčenko. Noteikti saistošas cīņas būs BMX
trasē, kur piedalīsies visi labākie valsts
sportisti. Nevar nepieminēt, ka savas zelta
medaļas jāaizstāv mūsu volejbolistēm.
Domāju, ka šajās spēlēs kopējais medaļu
skaits varētu būt lielāks, ticu, ka arī zeltu
būs vairāk.» Jāatzīmē, ka Latvijas III olimpiādē Jelgava izcīnīja 6 zelta, 12 sudraba
un 18 bronzas godalgas (kopā 36 medaļas),
kas pašvaldību konkurencē deva 7. vietu.

Sporta notikums Nr.1 Latvijā?

Skursteņslauķis – krāšņu, sildmūrīšu tīrīšana, mūrēšana, remonts. T.27073304
SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Attīra sētas no metāllūžņiem bez maksas.
T.28262407.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz iesniegt tiesā prasību, likvidēt uzņēmumu.
Raiņa 14. T.29179847
Pļauju zāli. T.25994203.

Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.
Ā.Elksne
Vēlamies izteikt visdziļāko līdzjūtību
kolēģim Andrim Misūnam un visiem
viņa tuviniekiem, tēti mūžībā aizvadot.
PII «Rūķu māja» kolektīvs
Cik nežēlīgs mirklis
Starp būt un nebūt,
Starp tuvumā palikt
Un projām iet…
J.Brežģis

Pļauju zāli. T.29875546.

Skumju brīdī esam kopā ar Sandru
Savicku, vecmāmiņu aizsaulē aizvadot.

Pļauju zāli. T.29726383

VPD Jelgavas TSV kolēģi

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
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.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
M.Jansone
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Edgaru Afoņinu mūžības ceļā pavadot.
PII «Kāpēcīši» kolektīvs
un grupa «Zemenītes»

ļām. «Salīdzinājumam: pirmajā Latvijas
olimpiādē pašvaldības tika vērtētas pēc
izcīnītajām vietām pirmajā sešiniekā,
toreiz mums bija otrs labākais rezultāts
starp visām pašvaldībām. Pēc jaunās sistēmas Jelgavai ar vadošajām delegācijām
spēkoties ir grūti, jo mums nav spēcīgu
pārstāvju vairākos sporta veidos, kuros
var izcīnīt daudzas zelta medaļas, piemēram, mākslas vingrošanā vai cīņas sporta
veidos. Ja arī nākotnē tiks saglabāta šī
prioritāte – izcīnīto medaļu skaits, tad
baidos, ka būs jāatsakās no komandu
sporta veidiem un vairāk jākoncentrējas
uz individuālajām disciplīnām.»
Latvijas IV olimpiāde no 1. līdz 3. jūlijam norisināsies Valmierā, tajā iekļauti
26 olimpiskie sporta veidi. Plānots, ka
olimpiādē piedalīsies 94 pašvaldību komandas, kas ir rekordliels skaits. Kopējais
dalībnieku skaits tiek lēsts ap 4000.

…atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.
J.Silazars
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Oksanu Hohlovu, māti
mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALFREDS GĀLE (1923. g.)
ELEONORA ŠVĀNE (1937. g.)
VALENTĪNA DZALBE (1933. g.)
IVARS NEIMANIS (1963. g.)
ZOJA SUGORKINA (1939. g.)
KĀRLIS JEZDAUCKIS (1932. g.)
NIKOLAJS VEDZE (1949. g.)
GUNĀRS KAPELS (1938. g.)
EDĪTE MIĶELSONE (1928. g.)
VLADISLAVS PERELIGINS (1955. g.)
MEČISLAVS ZAIKOVSKIS (1935. g.)
RAISA JEGOROVA (1926. g.)
VĒRA EBERLIŅA (1926. g.).
Izvadīšana 02.07. plkst.15 Bērzu kapsētā.
EDGARS ŠĪNS (1949. g.).
Izvadīšana 30.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
MIRDZA PROJUMA (1940. g.).
Izvadīšana 30.06. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2253.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 117.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Uta Danella. Par vīriem un lopiem». Melodrāma.
12.35 «Ielas garumā».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 129. un 130.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 116.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2253.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 8.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 21.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vienpadsmit». Dokumentāla filma.
22.40 «Tumsas bērni». Dokumentāla filma.
23.45 «Nakts ziņas». 23.54 Sporta ziņas. 23.56 Laika ziņas.
0.00 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.55 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dok.seriāls. 1.sērija.
1.45 «Musonu zemes». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 16.sērija.
7.55 «Aculiecinieks».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 127. un 128.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Ceturtdaļfināls.
11.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.55 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
13.25 «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem».* Latvija – Irāna.
15.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
16.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 17.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Tutanhamons: Patiesība par zēnu zelta maskā».
Dokumentāla filma.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 1.sērija.
20.50 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «6.spēlētājs». Dokumentāla filma.
23.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 151.sērija.
11.40 «Uta Danella. Mīlestība Venēcijā». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja». ASV realitātes šovs. 2008.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.05 «Dalītas jūtas». Krievijas komēdija. 2014.g.
23.55 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.50 «Attīstības kods 2».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 39.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 15.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pasaules smieklīgāko
videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Pūķa sirds 2». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2000.g.
11.05 «Gatavo 3».
11.40 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 16.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 4». Realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 18.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.).
61. un 62.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.05 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Skaistule un briesmonis 3».
ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.05 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.35 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 18.sērija.
1.30 «Jāvārds kāzu kleitai 4». Realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 57. un 58.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 24.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

TV PROGRAMMA

Otrdiena, 5. jūlijs
LTV1

Trešdiena, 6. jūlijs
LTV1

5.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2254.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 118.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 8.sērija.
11.25 «Ūdensrožu vasara». Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.25 «Mazais bruņinieks». Animācijas filma.
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 131. un 132.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 117.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2254.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 9.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 22.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Aiziet!» Vācijas drāma.
0.55 «Tumsas bērni». Dokumentāla filma.

5.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2255.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 119.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 9.sērija.
11.25 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
12.25 «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 133. un 134.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 118.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2255.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 10.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 23.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 2.sērija.
22.40 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.00 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 17.sērija.
7.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 129. un 130.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
11.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 1.sērija.
12.15 «100 g kultūras. Personība».*
13.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
14.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
15.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.30 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
16.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 18.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
20.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 2.sērija.
21.00 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
21.30 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.20 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 11.sērija.
23.15 «Tutanhamons: Patiesība par zēnu zelta maskā».
Dokumentāla filma.
0.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 81.sērija.
10.10 «Karamba!» Humora raidījums.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 152.sērija.
11.55 «Siržu spēles». ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja». ASV realitātes šovs. 2008.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Uta Danella. Mīli mani maigi». Romantiska drāma.
23.00 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 20.sērija.
0.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 40.sērija.
1.40 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 81.sērija.
2.30 «Galileo 2».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 16.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
11.10 «Bulta 2». Seriāls. 21.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 17.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 59. un 60.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 4». ASV realitātes šovs. 13. un 14.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 24.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 19.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 63. un 64.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 25.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 4». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Papucīši». Seriāls. 18. un 19.sērija.
1.05 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
1.35 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 19.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 59. un 60.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 25.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 18.sērija.
7.55 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 131. un 132.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
11.40 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
15.30 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
16.45 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 19.sērija.
17.40 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
21.10 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 17.sērija.
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Pusfināls.
0.05 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 18.sērija.
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 82.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 153.sērija.
11.45 «Uta Danella. Mīli mani maigi». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 60.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 5.sērija.
22.05 «Dziļi tumsā». ASV šausmu filma. 2014.g.
0.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.55 «Nikita 4». Seriāls. 6.sērija.
1.35 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
2.25 «Galileo 2».
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 17.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Sarežģītais bērns». ASV komēdija. 1990.g.
11.10 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 25.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 18.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.50 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 61. un 62.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 4». ASV realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 25.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 20.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 65. un 66.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g.
22.00 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.05 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 7.sērija.
0.05 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.30 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.30 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 20.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 61. un 62.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 26.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 7. jūlijs
LTV1
5.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*

Ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2256.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 120.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 10.sērija.
11.25 ««Daudz laimes» piedāvā... Dārza dziesmas».*
12.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 135. un 136.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 119.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2256.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 11.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 24.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.15 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Personība. 100 g kultūras».* Andris Freidenfelds.
0.25 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.25 «Veltījums Ukrainai. «Kremerata Baltica» labdarības koncerts».*

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 19.sērija.
7.55 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 133. un 134.sērija.
9.00 «UEFA «Euro 2016»».* Pusfināls.
10.50 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
15.35 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 20.sērija.
16.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.05 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
17.40 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
21.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Pusfināls.
0.05 «Zebra».* (ar subt.).
0.20 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 17.sērija.
1.25 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT

14.50 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 137. un 138.sērija.
15.50 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 120.sērija.
16.45 «Dzintara ceļš. No Bārtas līdz Vislai».
«Telefilma Rīga» dokumentālā filma.
17.30 «Latvijas kods. Ērgļu Uģis». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 12.sērija.
19.30 «Musonu zemes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
22.50 «Nakts ziņas». 22.59 Sporta ziņas. 23.01 Laika ziņas.
23.05 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 12.sērija.
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.35 «Lilīhammera 3». Seriāls. 2.sērija.
1.25 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 7.sērija.
2.15 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 5.sērija.
3.55 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
4.15 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*

LTV7
5.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 20.sērija.
7.55 «Anekdošu šovs 2».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 135. un 136.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Pusfināls.
11.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 2.sērija.
12.15 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 18.sērija.
12.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.05 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
16.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 21.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
19.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
23.00 «Manis tur nav». ASV un Vācijas biogrāfiska drāma. 2007.g.
1.30 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
2.30 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls
3.25 «Izzināt Japānu 2». Dok.filmu cikls. 17. un 18.sērija.
4.30 «Anekdošu šovs 2».*

LNT

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 83.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 154.sērija.
11.45 «Kur zied ūdensrozes». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 61.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 62.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.20 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.05 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
1.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 83.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 84.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 155.sērija.
11.45 «Kur zied ūdensrozes». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 63.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 64.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls.
22.05 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
23.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.25 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
2.15 «Galileo 2».
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3

TV3

5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 18.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Sarežģītais bērns 2». ASV komēdija. 1991.g.
11.10 «Kobra 20». Seriāls. 5.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 19.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.50 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 63. un 64.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 4». Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 67. un 68.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
22.00 «No sliedēm». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2005.g.
0.10 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.40 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.40 «Jāvārds kāzu kleitai 4». ASV realitātes šovs. 17.sērija.
2.10 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 63. un 64.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 27.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 19.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Karsējmeitenes: Cīnies līdz galam». ASV komēdija. 2009.g.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 13.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 20.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 65. un 66.sērija.
15.20 TV PIRMIZRĀDE. «Grūtnieces augstpapēdenēs».
ASV realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 22.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 69. un 70.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV muzikāla filma. 2007.g.
22.35 «Dabū viņu uz skatuves!» ASV komēdija. 2010.g.
0.45 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
1.15 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.50 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
2.45 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 65. un 66.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 8. jūlijs
LTV1
5.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 121.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 11.sērija.
11.25 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 7.sērija.
12.20 «Personība. 100 g kultūras».*
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

Sestdiena, 9. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Mumini. Komēta nāk!» Animācijas filma.
11.55 «Balss pavēlnieks».*
13.30 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
14.25 «Kūku kari».*
15.30 «Momentuzņēmums».*
15.50 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
17.00 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla filma. 3.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Ielas garumā».* Tartu. Zupas pilsēta (ar subtitriem).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 JAUNUMS. «Latviešiem pa pēdām. Brazīlija».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
22.20 «Mana dziesma».*
23.45 «Manis tur nav». Biogrāfiska drāma (ar subt.). 2007.g.
2.10 «Latvijas IV Olimpiādes atklāšanas ceremonija».*
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
5.05 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
11.25 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
12.25 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
13.50 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
17.00 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.30 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
18.05 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls
19.00 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
19.35 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
23.10 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.50 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.45 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.20 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
4.59 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 22.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 9.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Pārmaiņu vīrs Gorbunovs».
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
11.00 «Bīsties – atvaļinājums! 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.00 «Mis Mārpla». Detektīvseriāls. 1984.g. 4. un 5.sērija.
14.05 «Karamba!» Humora raidījums.
14.20 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 8.–10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 10.sērija. Turpinājums.
18.10 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 16. un 17.sērija.

Uzņemšana Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolā
no 1. līdz 12. klasei –
darbdienās no plkst.9.
Skolotāju ielā 8, Jelgavā. Tālrunis 63021897.

Uzņēmums SIA «SpectreLatvia»

20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Imantdienas 2016». Koncerts.
0.10 «Labs gads». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
2.05 «Kur zied ūdensrozes». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
3.35 «Galileo 2».
3.50 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.10 «Transformeri: Tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
11.05 «Skorpionu karalis: leģendas sākums». Piedzīvojumu filma.
13.20 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 3.sērija.
14.30 «Karsējmeitenes: Cīnies līdz galam». ASV komēdija. 2009.g.
16.40 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV muzikāla filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
21.10 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Seansi». ASV biogrāfiska komēdija. 2012.g.
1.00 «Skorpionu karalis: Leģendas sākums». Piedzīvojumu filma.
3.05 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 10.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 10. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.05 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Aculiecinieks».*
13.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.35 «Mana dziesma».*
17.05 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Uta Danella. Aprēķini debesīs». Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.10 «Dārgāks par zeltu». Romantiska komēdija (ar subt.). 2006.g.
0.10 «Pērtiķi tuvplānā». Dokumentāla filma. 3.sērija.

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma jūlijā:
smilgu pušķi, gobelēni
un objekti dabā.

(reģ.Nr.40003527355)
aicina savai komandai pievienoties

Dienas grupai nodarbības –
11., 12., 13. vai 18., 19., 20. jūlijā,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakaros.

darbam Kalnciemā.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

KVALIFICĒTAS/-US ŠUVĒJAS/-US
Uzņēmums piedāvā:
• visas sociālās garantijas;
• divu nedēļu apmaksātu apmācību kursu šūšanā;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• bezmaksas nokļūšanu uz/no Kalnciema, Jelgavas
un Jūrmalas (ieskaitot apdzīvotās vietas, kas ir pa
ceļam minētajā maršrutā; daļēji apmaksā transporta
izmaksas uz vietām, kas nav šajā maršrutā);
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• daļēju medicīnas/veselības apdrošināšanas izdevumu kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu, gaišas telpas, labiekārtotu darba
vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu.
Savu pieteikumu sūtīt pa e-pastu
santa.goleva@spectre.lv vai zvanīt pa tālruni 26330630.
SIA «Lāči» (reģ.Nr. 40101006613)

aicina darbā PAVĀRU.

Pienākumi:
• novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, veikt to pirmapstrādi;
• gatavot un noformēt ēdienus un piedevas;
• pārzināt ēdienu gatavošanas un pasniegšanas tehnoloģiju;
• ievērot ēdienu receptūras un kalkulācijas;
• piedalīties jaunu ēdienu izstrādē un esošo pilnveidošanā;
• piedalīties darba apmācībās un degustācijās.
No Jums mēs gaidām:
• vēlama izglītība vai kvalifikācijas kursi pavāra specialitātē;
• darba pieredzi pavāra amatā;
• vēlmi strādāt un apgūt jaunas iemaņas;
• precizitāti un augstu atbildības sajūtu;
• pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu un kolēģiem.
Jums piedāvājam:
• darbu atpazīstamā un latviskā uzņēmumā;
• darbu maiņās saskaņā ar grafiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu (3,70 EUR/h) un
uz rezultātiem balstītu prēmiju sistēmu;
• sociālās garantijas;
• apmācību un profesionālās izaugsmes iespējas;
• īpaši izdevīgu iepirkšanos tirdzniecības tīklā;
• transportu no Jelgavas līdz ceptuvei «Lāči»;
• bezmaksas nakšņošanas iespējas.
Gaidīsim Jūsu CV ar norādi «Pavārs»
e-pastā: personals@laci.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

1.10 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
2.10 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Tautas deju lielkoncerts.
4.05 «Vestards Šimkus. «Sinfonietta Rīga». Vīnes klasika».*
5.05 «Kūku kari».*

LTV7
5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
10.20 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
11.55 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».*
13.50 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
14.50 «Mumini. Komēta nāk!» Animācijas filma.
16.20 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
16.50 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
17.50 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
20.05 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.45 «UEFA «Euro 2016»». Fināls.
0.35 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls
1.25 «Rozamunde Pilčere. Advokāti neskūpstās». Melodrāma. 2015.g.
3.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
4.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 10.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 16. un 17.sērija.
11.55 «Bīsties – atvaļinājums! 2». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
12.55 «Karamba!» Humora raidījums.
13.15 «Vāja sieviete». Krievijas melodrāma. 2014.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Jauno izpildītāju konkurss «SuperMikrofons»». Koncerts.
20.00 «LNT ziņas».

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

KRAVAS AUTOMAŠĪNU
AUTOVADĪTĀJUS

kravas pažizgāzējiem «MAN».
Lūgums atsaukties remontspējīgus,
godīgus, bez kaitīgiem ieradumiem.
Obligāts 95. kods
un attiecīgas kategorijas tiesības.
Tehniskās iemaņas un iepriekšējā darba
pieredze ar kravas pažizgāzējiem tiks
uzskatīta kā priekšrocība.
Nepieciešami autovadītāji
gan 10 kubu pažizgāzējiem (6x4,6x6),
gan 18 kubu puspiekabēm (vannām).
Darbs gan uz vietas,
gan komandējumos pa visu Latviju.
Lūgums sūtīt CV pa e-pastu: ivars@kard.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu
vadības sektora projektu vadītāja amata vietu (1 vakance):
Galvenie pienākumi:
1. konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas
personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. veikt pašvaldības investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu
īstenošanu;
3. koordinēt pašvaldības institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
4. organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
5. meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projektu ideju finansējuma piesaistes iespējām;
6. savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (tiks
uzskatīta par priekšrocību);
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību;
• spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem, iekļaujoties
noteiktajos termiņos;
• labas organizatoriskās prasmes;
• labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office un biroja tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja amata konkursam» līdz 2016. gada 29. jūlijam (ieskaitot). Tālrunis
uzziņām: 63005583, e-pasts: anita.kulsa@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).

20.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls.
21.10 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Auklīte pret pašas gribu». ASV komēdija. 2015.g.
0.00 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
0.55 «Kur zied ūdensrozes». Vācijas melodrāma. 2003.g. 2.sērija.
2.25 «Uta Danella. Mīlestība Venēcijā». Romantiska drāma. 2005.g.
3.55 «Galileo 2».
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 22.sērija.
6.50 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.20 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
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8.40 «Māmiņu klubs».
9.15 «Iestādi savu nākotni!» Animācijas filma.
9.20 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
13.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.30 «Pūķa sirds 3: Druīda lāsts». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
15.35 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
17.25 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
20.10 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja. Dzīvības šūpulis». ASV,
Vācijas, Lielbritānijas un Japānas piedzīvojumu filma. 2003.g.
22.35 «Robins Huds». ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
1.25 «Vīra nodevība». Kanādas trilleris. 2013.g.
3.10 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
4.40 «TV3 ziņas».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības jūnijā un jūlijā
Vizāžas tehnoloģijas
14.06., 28.06., 05.07.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
15.06., 29.06., 06.07.
Gēla nagu modelēšana
17.06., 01.07., 15.07.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
13.06., 27.06., 11.07.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)13.06., 27.06., 11.07.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
15.06., 22.06., 06.07.
Skropstu ilgviļņi
15.06., 22.06., 06.07.
Vaksācija
15. – 16.06., 12. – 13.07.
Solāriju darbinieku apmācība
14.06., 06.07., 09.08.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.06., 04.07., 18.07.
Nagu dizains
16.06., 07.07., 21.07.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
1. jūlijā pulksten 22.30 – brīvdabas kino «Pēdējais raganu mednieks». Biļešu
cena – € 3,50 (Jāņa Asara ielā 17).
2. jūlijā – vasaras vakars «Nāc, pievienojies»: pulksten 20 – koncerts «Iegriez
vasaru», piedalās Jelgavas atraktīvie dejotāji; pulksten 21 – konkursa «SuperMikrofons» finālistu grupas «On my way» koncerts; pulksten 22 – dejas ar DJ
Brotha D un Janiz – muzikāls ceļojums no funk līdz r’n’b un disko. Biļešu cena
– € 2, skolēniem, studentiem un pensionāriem – € 1 (Pasta salā).
7. jūlijā pulksten 19 – VIII Starptautiskā tautas deju festivāla «Sudmaliņas»
noslēguma koncerts «Pasaules vēji mūsu dejās». Festivāla kulminācijā piedalās
Armēnijas, Baltkrievijas, Izraēlas, Ķīnas, Polijas, Turcijas, Gruzijas un Latvijas deju
ansambļi. Biļešu cena – € 3 (Pasta salā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs

Pasta salā – muzikāls
vakars jauniešiem

Izstādes
No 4. līdz 8. jūlijam – izstāde «Holokausta piemiņa Latvijā laika gaitā. 1945.
– 2015. gads» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 10. jūlijam – Jelgavas Mākslas skolas bijušo un esošo pedagogu darbu
izstāde «Mākslas skolai – 30» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
Līdz 12. jūlijam – Zīmēšanas studijas dalībnieku nobeiguma darbu izstāde.
Studijas vadītājs – Uldis Roga (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 27. jūlijam – Andas Kalniņas gleznu izstāde «Vasara» (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 19. augustam – mākslinieces Indras Grasbergas gleznu izstāde «Vasaras
krāsas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 28. augustam – izstāde «Greizā attīstība». Autores – Ingūna Skuja un
Melisa Breidena (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – fotokonkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 29. augustam – fotoizstāde «Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam «Summer Signs» 10 gadi» (kultūras nama 1. stāva galerijā).

Jelgavā pieminēs ebreju upurus
dalībnieki aicināti pulcēties pie bērnu
un jauniešu centra «Junda» Pasta ielā
32 pulksten 15.40.
Piemiņas pasākums turpināsies
Sabiedrības integrācijas pārvaldē,
kur pulksten 17.30 notiks izstādes
«Holokausta piemiņa Latvijā laika
gaitā. 1945. – 2015. gads» atklāšana. Ekspozīciju atklās Rīgas Ebreju
kopienas muzeja «Ebreji Latvijā»
direktors Iļja Ļenskis. Izstāde stāsta
par piemiņas vietu meklēšanu, apzināšanu un izveidi gan apstākļos, kad
holokausts bija aizliegtais temats,
gan mūsdienās, par aktīvistu cīņu par
bojāgājušo piemiņu un skarbās vēstures godīgu reprezentāciju sabiedrībā.
Ekspozīcijā apkopoti materiāli no
muzeja «Ebreji Latvijā», Latvijas
Nacionālā arhīva, «Jad – Vašem»
institūta, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma un privātkolekcijām. Izstāde būs apskatāma
līdz 8. jūlijam Sabiedrības integrācijas
pārvaldes darba laikā.

 Jana Bahmane

Pieminot un godinot ebreju
upurus, kas cietuši Otrā pasaules kara laikā, Jelgavā 4.
jūlijā pulksten 16 pie Ebreju
tautas genocīda upuru piemiņas akmens Zālītes ielā
notiks atceres pasākums.
Sabiedrības integrācijas
pārvalde un Jelgavas Ebreju biedrība piemiņas brīdī
aicina piedalīties ikvienu,
kas vēlas izteikt savu cieņu
ebreju tautai.
Ebreju upuru piemiņas akmens
Zālītes ielā ir uzlikts vietā, kur 1941.
gada vasarā tika nogalināti Jelgavas
ebreji – tur pašlaik ir viņu apbedījumu
vieta. Piemiņas akmens idejas iniciatore ir pirmā Jelgavas Ebreju biedrības priekšsēdētāja Fanija Raģe. Lai
ikviens interesents varētu ērti nokļūt
uz atceres pasākumu, organizatori
nodrošinās transportu. Pasākuma

Jelgavas novada svētki
2016

26. jūnijs

Ērģeļu mūzikas koncerts

12.00 Zaļenieku Evanģēliski Luteriskajā baznīcā,
Zaļenieku pagastā

29. jūnijs

Senās mūzikas koncerts

20.00 Lielvircavas Evanģēliski Luteriskajā baznīcā,
Platones pagastā

1. jūlijs

Dabas koncertzāle
Zaļenieku muižas parkā, Zaļenieku pagastā
19.00 Izzinošas un radošas darbnīcas
22.30 Gaismas un mūzikas performance

2. jūlijs

Brīvdabas kino “MAESTRO”

21.00 Atpūtas kompleksā „Grantiņi”, Svētes pagastā

3. jūlijs

Dievkalpojums.
Kora mūzikas koncerts

12.00 Sesavas Evanģēliski Luteriskajā baznīcā,
Elejas pagastā

2. jūlijs

Svētku pasākumu programma
Elejas MUIŽAs parkā

12.00-18.00
•
•
•
•
•

Svētku uzvedums „Laidene ir klāt”
Atrakcijas bērniem un jauniešiem
Romantisko foto darbnīca Tējas namiņā
Aktivitātes veselībai un atpūtai
Mājražotāju un amatnieku tirdziņš

12.00-17.00

Uzvedumi un rotaļu programma
bērniem parka estrādē:

12.00 un 14.30 „Svētku brīnumu sargi”
13.15 un 15.45 “Brīnumu meža piedzīvojumi”
13.00 – 15.00 Zili brīnumi – Raķešu darbnīca
17.00 – 17.45 Suns Funs aicina bērnus uz disenīti

18.00 Svētku gājiens no Parka
ielas līdz estrādei
19.00 Svētku koncerts “No Jāņiem
līdz Laidenei”

22.00 Svētku balle

2. jūlijā Pasta salā pasākumā «Nāc, pievienojies» uz skatuves kāps arī mūsu pašu grupa «On My Way», kas jauno
izpildītāju konkursā «SuperMikrofons» iekļuva finālistu vidū. Grupa sola izpildīt jau labi zināmas dziesmas,
Foto: no grupas arhīva
gan arī pilnīgi jaunus orģināldarbus.
 Jana Bahmane

Piepildot Jelgavas jauniešu
vasaru ar kvalitatīvu atpūtu, 2. jūlijā pulksten 20
Pasta salā notiks pasākums
– vasaras vakars «Nāc, pievienojies», kurā jauniešiem
būs iespēja baudīt deju studiju «Intriga» un «Capoeira»
sniegumu, kā arī jelgavnieku
grupas «On My Way» uzstāšanos. Vakara izskaņā notiks
dejas dīdžeju Brotha D un
Janiz pavadībā.
Deju studijas «Intriga» mākslinieciskā vadītāja Inga Ose stāsta, ka
koncertā iekļautas aktīvas dejas, lai
nodotu jauniešiem to enerģiju, ko iemieso vasara. «Vasara – tas ir izklaides
un atpūtas laiks, kad vairāk laika sanāk
veltīt draugiem, tādēļ arī savos deju

priekšnesumos mēs vēlamies iekļaut
šo sajūtu – nekādas nopietnības,» saka
I.Ose. Deju priekšnesumus papildinās
arī dejotāji no studijas «Capoeira», kas
savā dejā ietver Brazīlijas garu, izdzīvojot to caur cīņu, akrobātiku, brazīļu
un afrikāņu dejām un pat dziesmām.
Pasākumā ar jau labi zināmām un
jaunām dziesmām uzstāsies pašmāju
mūzikas grupa «On My Way», kas ir
jauno izpildītāju konkursa «SuperMikrofons» finālisti. «Šis vispirms būs īpašs
koncerts mums pašiem, jo, lai arī kādi
savas pilsētas patrioti mēs būtu, tomēr
uzstāties Jelgavā nesanāk ļoti bieži, bet
ceram, ka šis koncerts būs liels pagrieziena punkts,» stāsta grupas solists Gatis
Mūrnieks. Koncertā varēs dzirdēt gan
Latvijas radio stacijās atskaņotās grupas
dziesmas, gan arī pilnīgi jaunas oriģināldziesmas, skanēs arī Latvijā iemīļoti
skaņdarbi, kurus grupa izpildīja, piedaloties TV24 raidījumā «Troksnis ringā».

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» producents un pasākuma
organizators Gundars Caune stāsta, ka
pasākums tika radīts ar domu daudzveidot Jelgavas jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas vasarā, piedāvājot
kvalitatīvu un atraktīvu kultūras pro
grammu. «Pēdējos trīs gadus Jelgavā
notikušas zaļumballes, taču šogad mēs
vēlējāmies radīt pasākumu tieši jauniešiem – ar viņiem interesējošu mūziku un
deju priekšnesumiem,» stāsta G.Caune,
piebilstot, ka arī šovasar Jelgavā gaidāma zaļumballe, kas notiks jūlija beigās.
Vakara izskaņā dīdžeju Brotha D un
Janiz pavadībā pasākuma apmeklētāji
varēs baudīt mūzikas ceļojumu, kas solās
aizvest no funk mūzikas līdz pat disko.
Uz pasākumu aicināts ikviens, kas
vēlas muzikālā gaisotnē aizvadīt vasaras vakaru. Ieejas biļešu cena – 2 eiro,
skolēniem, studentiem un pensionāriem – € 1.

Jelgavā savīsies pasaules tautu dejas
 Jana Bahmane

Liepu mēneša ieskaņā, 7.
jūlijā pulksten 19, Pasta salā
notiks 8. starptautiskā deju
festivāla «Sudmaliņas» noslēguma koncerts «Pasaules vēji
mūsu dejās», kurā būs skatāmas Armēnijas, Baltkrievijas,
Ķīnas, Polijas, Turcijas un Gruzijas deju ansambļu spilgtākās dejas, kā arī Latvijas deju
ansambļu «Zalktis» un «Talsu
kurši» sniegums. Koncerta
gaitā fragmentus no deju
izrādes «Vēja zirgi sauli veda»
izdejos arī pašmāju bērnu un
jauniešu deju ansamblis «Vēja
zirdziņš».
Festivāla fināla koncerts Jelgavā notiks pirmo reizi, un, kā atzīst organizatori, mūsu pilsēta izraudzīta profesionālo
kultūras cilvēku dēļ, ar kuriem viņiem
ir izveidojusies veiksmīga sadarbība.
«Tāpat Jelgava ir vieta ar bagātīgām
dejas tradīcijām un lielisku amfiteātri
Pasta salā,» uzsver festivāla programmas
direktore Maruta Alpa.
«Koncertā būs jūtama globāla elpa,»
elpu salīdzinot ar vēju, koncerta būtību
raksturo režisore Dace Micāne-Zālīte.
Idejas autore stāsta, ka festivāla viesi nāk
no tautām, kurām ir tuva kultūras saikne

ar Latviju. «Jelgavā noteikti dzīvo poļi,
baltkrievi, gruzīni, armēņi, pat ķīnieši,
un koncerta apmeklētājiem būs unikāla
iespēja pieskarties šo tautu tīrradnim
– tautas dejai,» tā D.Micāne-Zālīte. Šis
koncerts būs festivāla kulminējošā gala
epizode, kurā iezīmēsies pasaules apceļošanas motīvs – tā pasauli apceļo festivāla
dalībnieki, un tā to dara zvaigznīte, kas,
nokrizdama no debesīm, satiek vēja
zirgu, vēstīts D.Micānes-Zālītes libretā
deju izrādei «Vēja zirgi sauli veda», kuras
fragmenti papildinās noslēguma koncerta stāstu. Tautas deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» mākslinieciskā vadītāja Alda
Skrastiņa atklāj, ka šis uzvedums bija kā
veltījums Jelgavai 750 gadu jubilejā, kad
tas tika izdejots pilnībā. Pie mitoloģiskās
deju izrādes satura radīšanas strādājis arī
horeogrāfs Jānis Purviņš, mūziķi Gatis
Gaujenieks un Ilga Reizniece.
«Noslēguma koncerts savā raksturā
būs draisks un nebēdnīgs, taču tas sev
līdzi nesīs arī nelielas skumjas par kopīgi
aizvadītajiem mirkļiem un iepazītajiem
draugiem, ar kuriem drīzumā jāšķiras,»
tā festivāla mākslinieciskais vadītājs
J.Purviņš. Šis koncerts būs īpašs ar to,
ka šogad pirmo reizi notiks konkursa
laureātu apbalvošana. Konkursu klātienē skatīties varēs 3. jūlijā pulksten
17 Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, kur
kolektīvu tehnisko un māksliniecisko
sniegumu vērtēs starptautiska žūrija

ar pārstāvjiem no Igaunijas, Krievijas,
Somijas un Latvijas. «Sudmaliņas» ir
etnogrāfiska latviešu deja, taču šis vārds
apzīmē lielas vējdzirnavas. «Vējdzirnavās
ienāk vēji no visām pusēm, tāpat kā
mūsu festivāla dalībnieki, kas sabraukuši
no dažādām pasaules valstīm. Vēji – tā ir
mūžīgā kustība, tāpat kā deja,» festivāla
nosaukuma nozīmi skaidro J.Purviņš.
Visi festivāla dalībnieki noslēguma
koncertā vienosies kopīgā «sudmaliņu»
izpildījumā, kura dejas zīmējumi ataino
dzirnavu spārnus un dzirnakmeņu apļus.
Jelgavai šis būs plaša mēroga notikums, kas ļaus klātienē skatīt labāko
dejotāju sniegumu no lielām tautām ar
bagātu kultūru. «Visur, kur esam bijuši,
paliek mūsu soļi, pēdas. Arī festivāla dejotāji Jelgavā atstās savus deju soļus, kas ir
enerģētisks kultūras vēstnesis, bagātinot
gan koncerta skatītājus, gan arī pašus
dalībniekus,» iepazīt dažādu kultūru
tradīcijas aicina režisore D.Micāne-Zālīte.
Festivāla noslēguma koncertu Jelgavā
vadīs Eva Ikstena un Rihards Lepers.
Pēc koncerta – balle, kurā muzicēs Ira
Krauja-Dūduma ar grupu.
Festivāls norisināsies no 2. līdz 7. jūlijam Rīgā, Jūrmalā, Pilsrundālē un Jelgavā, un tā programma būs daudzveidīga.
Dalībnieki sniegs koncertus brīvdabā un
koncertzālēs, paredzēti arī labdarības
koncerti un dalībnieku gājiens, kā arī
danču vakari.

