Cienījamie jelgavnieki!
Latviešu tauta ir unikāla ar savu gara bagātību un
spēku, kas ļāvis pūrā salocīt neizsmeļamu kultūras
mantojumu. Novēlu, lai Latvijas simtgades gadā
mēs izjustu kopā būšanas prieku vasaras saulgriežos, kas mums, latviešiem, ir līksms un vienojošs
laiks, kopā dziedot Līgo dziesmas un dedzot Jāņu
ugunskurus.
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Lai skanīgi svētki!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

/jvestnesis

Skolās turpinās uzņemšana
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētas skolās norit
uzņemšana 10. klasēs
– kopumā 10. klasēs
plānots uzņemt 392
skolēnus. Savukārt pagājušajā nedēļā audzēkņu uzņemšana sākās
profesionālajās skolās
– Jelgavas Amatu vidusskolā tā ilgs līdz 2.
jūlijam, bet Jelgavas
tehnikumā – līdz 12.
jūlijam.

Ielīgosim
vasaras saulgriežus!

Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece stāsta,
ka visvairāk skolēnu izvēlas stāties matemātikas vai bioloģijas
un ķīmijas klasē. Matemātikas
klasē grib mācīties arī šīs skolas
absolvents Ingus Valters Grinbergs. «Sākumā apsvēru domu
tālāk mācīties Rīgā, taču sapratu,
ka man to būtu grūti apvienot

 Ilze Knusle-Jankevica

Iepirkumu uzraudzības
birojs (IUB), izvērtējot
piegādātāju apvienības
«Igate KT» sūdzību par
Loka maģistrāles pārbūves iepirkuma konkursa
rezultātu, uzdevis Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisijai atkārtoti
izvērtēt konkursā iesniegtos piedāvājumus.
Izvērtējot iepirkuma procedūrā
iesniegtos piedāvājumus par Loka
maģistrāles pārbūvi no Kalnciema
ceļa līdz pilsētas administratīvajai
robežai, Jelgavas pašvaldība par
uzvarētāju atzina personu apvienību «RERE vide – Hidrostatyba».
Piegādātāju apvienība «Igate KT»
apstrīdēja konkursa rezultātu.
Jelgavas pašvaldības Iepirkumu
pārvaldes vadītājas vietniece Iveta
Hofmarka norāda, ka pašvaldības
Iepirkumu komisija ir rūpīgi iepazinusies ar IUB 13. jūnijā publicēto
lēmumu un šobrīd veic atkārtotu
konkursa piedāvājumu vērtēšanu

atbilstoši IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā norādītajam. Tas jāizdara 20 darba dienu
laikā pēc lēmuma publicēšanas.
«Iesniegtajā sūdzībā Iepirkumu
komisijas pieņemtais lēmums
bija apstrīdēts vairākos punktos,
kurus varētu iedalīt četros blokos:
par uzvarētāja kvalifikāciju; par
piedāvātajiem materiāliem; par
vienu no saimnieciski izdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem – sociālajām iemaksām – un
par to, ka pašvaldība izvēlējusies
nepamatoti lētu piedāvājumu.
IUB šo sūdzību ir atzinis par
daļēji pamatotu, lielāko daļu tajā
norādīto iebildumu noraidot un
vienlaikus atzīstot, ka Jelgavas
pašvaldības Iepirkumu komisija
korekti izvērtējusi gan uzvarējušo
pretendentu, gan tā piedāvājumu,
gan cenas,» skaidro I.Hofmarka.
Viņa uzsver, ka atbilstoši IUB
lēmumam nepieciešams pārvērtēt
atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju, jo, kā teikts IUB lēmumā,
lai gan piedāvājumā iesniegtajos
dokumentos šis speciālists ir norādīts, tomēr no tiem nevar vien-

nozīmīgi konstatēt viņa atbilstību
nolikumā noteiktajām prasībām.
Vēl pašvaldības Iepirkumu komisijai jāveic kritēriju punktu pārvērtēšana saistībā ar pretendentu
veiktajām sociālajām iemaksām,
bet, kā norādīts IUB lēmumā, līdz
ar šīm izmaiņām netiks mainīts
konkursa rezultāts un lielākais
piešķiramo punktu skaits tāpat
būs personu apvienībai «RERE
vide – Hidrostatyba».
Līdz ar IUB lēmumu noraidītas
sūdzības iesniedzēja galvenās
bažas, ka pašvaldība izvēlējusies
nepamatoti lētu piedāvājumu.
Pašvaldības plānotā līgumcena šī
projekta realizācijai bija 16 miljoni
eiro, bet visi piedāvājumi, kas tika
iesniegti konkursā, pārsniedza šo
summu. Konkursā bija iesniegti
pieci piedāvājumi: AS «A.C.B.»
(piedāvātā līgumcena – 24 618
936,41 eiro bez PVN); SIA «Ceļu
būves firma «Binders»» (piedāvātā
līgumcena – 22 997 771,71 eiro bez
PVN); SIA «YIT Infra Latvija»
(piedāvātā līgumcena – 23 857
053,23 eiro bez PVN); piegādātāju
apvienības «Igate KT» (piedāvātā

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

līgumcena – 23 100 100,10 eiro bez
PVN); personu apvienības «RERE
vide – Hidrostatyba» (piedāvātā
līgumcena – 17 692 909,06 eiro
bez PVN).
Jelgavas pašvaldības Iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus, paziņos
uzvarētāju, un, ja likumā noteiktajā termiņā lēmums netiks
apstrīdēts, varēs slēgt līgumu par
Loka maģistrāles rekonstrukciju.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Jelgavas pašvaldība, piesaistot ES finansējumu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas vienotajā transporta
tīklā (TEN-T), paredz rekonstruēt
Loka maģistrāli no Kalnciema ceļa
līdz pilsētas robežai 4733 metru
garumā. Projekts paredz ne tikai
atjaunot tranzītielu, bet arī nomainīt komunikācijas, izbūvēt jaunu
pārvadu pār dzelzceļu, izbūvēt
gājēju un velo celiņu, stāvvietas,
atpūtas vietas ar soliņiem, velo
statīviem, atkritumu urnām, atjaunot pieturvietas un pie pilsētas
robežas izveidot atpūtas vietu ar
karti tūristiem.
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Turpinājums 3.lpp.

Izsludināts konkurss uz vakanto
poliklīnikas valdes locekļa amatu

Pinot vainagus, aplīgojot lielo ozolu, dedzot jāņuguni, laižot uguns plostus Jelgavas pils saliņas kanālā, kas savieno Driksu un Lielupi,
aizvadot dančus, rotaļas un citus vasaras saulgriežu rituālus, jau šovakar no pulksten 20 līdz pat rīta gaismai pils saliņā kopā ielīgosim
gada īsāko nakti un izjutīsim dabas tuvumu pilsētā! Bet vēl pirms tam – no pulksten 17.30 – Driksas ielas gājēju posmā, pie «Silvas»  Kristīne Langenfelde
tējas namiņa un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā ikviens aicināts izbaudīt Zemgales folkloras kopu sadziedāšanos,
SIA «Jelgavas poliklīkas mūsu pilsētā ieskandinās folkloras festivāla «Baltica» Novadu dienu. Savukārt 22. jūnijā Uzvaras parkā uz līgošanu ar tautā iemīļonika» valdes locekle
tām dziesmām, amatnieku un mājražotāju gadatirgu, kopīgu sadziedāšanos, vainagu pīšanu un nakts balli aicina TV3 pasākums «Līgo
Gunta Arnīte nolēmusi
skaisti šovakar!», bet no jauna izdzīvot jautro Rūdolfa Blaumaņa tautas lugu «Skroderdienas «Silmačos»» Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
atstāt savu amatu, un
iestudējumā varēs Līgo dienā, 23. jūnijā, – iemīļotais stāsts uz kopā būšanu Jelgavas kultūras namā aicina pulksten 15. Izrādi iestudējis
Jelgavas pašvaldība jau
režisors Arvīds Matisons. Galvenajās lomās – Linda Baumane (Antonija) un Roberts Avots (Dūdars). Biļetes uz iestudējumu, kā arī TV3
izsludinājusi konkursu
pasākumu var iegādāties Jelgavas kultūras namā un «Biļešu paradīzes» kasēs.
uz vakanto SIA «JelgaVienlaikus, sagaidot vasaras saulgriežus, mūsu pilsēta šogad ieguvusi tematisku svētku rotu – Hercoga Jēkaba laukumā uzstādīti pieci
vas poliklīnika» valdes
stilizēti dekori Līgo vainagu veidolā, kuru autors ir mākslinieks Māris Grīnbergs. «Dekoru pamatā ir metāla karkass apļa formā, kura ārēlocekļa amatu.
jais diametrs ir trīs metri – tas ir kā rāmis, ko var pušķot ar dažādiem rotājumiem. Piemēram, šobrīd, lai arī ir pieejami dabiski materiāli,
karkass ir rotāts ar lapām no sintētikas, jo neviens dabisks materiāls nav tik ilgnoturīgs,» skaidro M.Grīnbergs. Stilizētos Līgo vainagus
Kā apstiprina Jelgavas pašbalsta metāla pamatne. Jelgavas pilsētas galvenā māksliniece Laura Vizbule papildina, ka šos metāla karkasus plānots izmantot arī
turpmāk, vizuāli pielāgojot tos dažādām tematikām un svētkiem, piemēram, veidojot rotājumus Latvijas simtgades svinībām, Metāla valdības izpilddirektore Irēna
svētkiem. «Līdz šim pilsētā nav bijuši specifiski vasaras saulgriežiem veltīti rotājumi, bet mēs vēlējāmies svētku sajūtu un piesaisti dabai
ienest arī pilsētvidē,» tā L.Vizbule. Izbaudīsim vasaras saulgriežus Jelgavā!
Foto: no JV arhīva

Pārvērtē Loka maģistrāles rekonstrukcijas iepirkuma rezultātu

ar futbola treniņiem Jelgavā.
Līdz ar to palikšu Jelgavas Valsts
ģimnāzijā. Esmu pārliecināts, ka
mani uzņems matemātikas klasē,
jo matemātikas eksāmenā man
bija 10 balles,» saka Ingus Valters,
piebilstot, ka arī studēt vēlētos
Jelgavā – kādā no specialitātēm,
ko piedāvā LLU.
Jelgavas Valsts ģimnāziju par
savu nākamo skolu izvēlējies arī
Ozolnieku vidusskolas absolvents
Kristaps Briks-Dravnieks, jo,
viņaprāt, ģimnāzija ir prestižāka
nekā vidusskola un pavērs plašākas iespējas nākotnē. «Gribu
mācīties matemātikas klasē, jo,
manuprāt, tā ir visuniversālākā.
Turklāt man šis priekšmets padodas – eksāmenā ieguvu 9 balles,»
saka Kristaps.
Spīdolas ģimnāzijā skolēniem,
kuri ir no citām skolām, pirmdien,
18. jūnijā, un trešdien, 20. jūnijā,
notika iestājpārbaudījums.

Škutāne, pašvaldībā ir saņemts
iesniegums no G.Arnītes par
darba attiecību pārtraukšanu no
1. augusta. Tāpēc pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz vakanto
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekļa amata vietu.
Jāatgādina, ka G.Arnīte SIA
«Jelgavas poliklīnika» valdes
locekļa amatā stājās pirms trīs
gadiem, kad viņas kandidatūra
tika atzīta par labāko poliklīnikas valdes locekļa amatam konkursā starp 12 pretendentiem.

Romas ielā klāj asfaltu

 Anastasija Miteniece

Romas ielas posmā no
Zemeņu līdz Turaidas
ielai izbūvēta lietus
ūdens kanalizācija un
notiek asfaltēšanas
darbi, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
«Asfaltēšana Romas ielā sākās
jau sestdien. Šobrīd viss rit pēc
plāna – jau pilnībā noasfaltēts
ielas posms no Zemeņu līdz
Turaidas ielai,» tā M.Mielavs,

papildinot, ka darbi vēl turpinās
un tagad tiek asfaltētas iebrauktuves un krustojumu zonas.
Satiksme Romas ielā ir daļēji
ierobežota – kustība notiek pa
vienu braukšanas joslu –, un
autovadītāji aicināti ievērot
izvietotās ceļa zīmes.
Jāpiebilst, ka pēc asfaltēšanas
Romas ielas posmā no Zemeņu
līdz Turaidas ielai tiks veikti arī
labiekārtošanas darbi – izbūvēti
vairāki ātrumvaļņi, uzklāts horizontālais marķējums, kā arī
uzstādītas nepieciešamās ceļa
zīmes. Plānots, ka darbi turpināsies līdz augustam.

Foto: Ivars Veiliņš

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavā skolēnu šobrīd
pietiek četrām vidusskolām
 Jānis Kovaļevskis

«Jaunais izglītības saturs ir iespēja izkāpt
no siltajām mājas
čībām, atteikties no
ierastās pieejas un
sākt strādāt tā, kā to
pieprasa mūsdienu
pasaule un darba tirgus. Šodienas skolēnam sava darba mūža
laikā, ļoti iespējams,
profesija būs jāmaina
vairākas reizes, tādēļ
svarīgākā prasme, ko
var dot skola, ir iemācīt mācīties un apgūt
arvien jaunas prasmes
visa mūža garumā,»
pārmaiņu nepieciešamību izglītības sistēmā raksturo Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne, uzsverot,
ka būtiskākā loma jaunā izglītības satura
ieviešanā būs pedagogiem, un viņiem
pašvaldība ir gatava
sniegt nepieciešamo
atbalstu.
«Pilsētas jauniešu forumā izskanēja priekšlikums, ka jaunieši vēlas papildu nodarbības eksaktajos priekšmetos. Tas neapSarunā ar domes priekšsēdē- šaubāmi ir pozitīvs signāls, tādēļ meklēsim risinājumu, lai šo iespēju nodrošinātu jau no nākamā mācību gada,» uzsver
tāja vietnieci plašāk – par izai- Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
Foto: Ivars Veiliņš
cinājumiem, kuri tuvāko gadu
laikā sagaida izglītības sistēmu. jābūt arī interešu izglītības divas paralēlklases. Tas nepiePēc kādiem kritērijiem mātikas eksperts Jānis Vilciņš
jomā, jo, ja kāda skola piedāvā ciešams, lai tādos priekšmetos mēs varam novērtēt izglītī- norāda, ka neatbilstošs vērtēValsts līmenī turpinās dis- tikai kori vai tautas dejas, bet kā matemātika, fizika un ķīmija bas kvalitāti pilsētā?
jums noved pie tā, ka skolēns
kusijas par izglītības refor- bērnam tas nav saistoši, viņam skolēnus varētu sadalīt pa līmeBūtiskākie kritēriji ir cen- ar gada vērtējumu 10 balles
mu. Cik gatava iecerētajām jābūt iespējai apmeklēt interešu ņiem. Tas atvieglo darbu gan tralizēto eksāmenu, mācību konkrētajā priekšmetā centrapārmaiņām ir Jelgava?
izglītības nodarbības citā skolā. pedagogiem, gan skolēniem, jo priekšmetu olimpiāžu un zināt- lizētajā eksāmenā uzrāda tikai
Visgrūtāk ir strādāt neziņā,
katrs var strādāt savā tempā. niski pētniecisko darbu kon- 60 procentu izpildi. Šā gada 12.
tādēļ līdz šā gada beigām jāizKāds būtu optimālais iz- Šāda prakse jau šobrīd tiek pie- ferenču rezultāti. Tas sniedz klases matemātikas centralidiskutē un jāpieņem būtiskākie glītības tīkls mūsu pilsētā? lietota vairākās pilsētas skolās iespēju novērtēt mūsu skolēnu zētā eksāmena uzdevumi pat
lēmumi, kas attiecas uz skolu
Skolēnu skaits pilsētā pietiek un ir attaisnojusies.
prasmes vismaz valsts mērogā. labākajiem audzēkņiem bija
tīklu, lai pēc iespējas ātrāk četrām vidusskolām, bet mums,
Ne mazāk svarīgi ir tas, cik liels izaicinājums. Mūsu skolēni
saprastu, kā plānotās reformas ieskaitot Vakara (maiņu) vidusKo vēl plānots darīt, lai skolēniem ir nepietiekams vēr- lieliski spēj atkārtot redzēto
ietekmēs izglītības sistēmā skolu, ir septiņas. Tas varētu atvieglotu jaunā mācību tējums, jo bieži vien pedagogam un dzirdēto, bet ar to mūsdiestrādājošos. Pārmaiņu nepie- būt atskaites punkts, uz kuru satura ieviešanu?
nās vairs nevairāk darba
ciešamību diktē gan sarūkošais pamatojoties tiks vērtēts skolu
pietiek. Ir jāJāuzlabo metodiskā atbalsta jāiegulda, lai
skolēnu skaits, gan darba tirgus tīkls. Spīdolas ģimnāzija šobrīd sistēma, lai skolotājam ir pie bērns ar māspēj pārredzēt
pieprasījums. Jāapzinās, ka kārto nepieciešamās formalitā- kā vērsties pēc padoma un cību grūtībām
laukumu un
mūsu skolēniem būs jākonkurē tes, lai iegūtu valsts ģimnāzijas atbalsta. Skolām būs daudz iegūtu sekmīizmantot iegūne tikai savas pilsētas vai valsts statusu, un tas nozīmē, ka šajā mērķtiecīgāk jāstrādā ar katru gu vērtējumu,
tās zināšanas
līmenī, bet arī starptautiski.
arī nestandarskolā būs ievērojami jāpastip- skolēnu, objektīvi novērtējot nekā strādājot
Pilotprojektā par kompe- rina dabaszinātņu novirziens. viņa potenciālu. Noteikti pa- ar motivētiem
ta situācijās.
tencēs balstītā mācību satura Uz valsts ģimnāzijām dosies lielināsies karjeras izglītības s k o l ē n i e m .
Skolai jāiemāieviešanu piedalījās Jelgavas mācīties skolēni ar augstāka- pasākumu loma, tāpat mainī- Mācību kvalitāti ietekmē arī ca cilvēku domāt un rīkoties
Valsts ģimnāzija un pirmsskolas jiem mācību sasniegumiem, sim pieeju interešu izglītībai stundu apmeklējums – dati atbilstoši situācijai.
izglītības iestāde «Kamolītis». savukārt pārējām skolām būs – tai jābūt kā papildinājumam uzrāda, ka šobrīd reti kurš
Apgūstot jauno pieredzi, tika jāmeklē sava joma jeb unikālais formālajai izglītībai, panākot skolēns ir bijis visās stundās.
Kā pilsētu skars pāreja
secināts, ka turpmāk būs jāsa- piedāvājums. Labs piemērs šajā līdzsvaru starp kultūrizglītību, Nav runas, protams, par to, ka uz mācībām valsts valodā
mazina pedagogu kontaktstun- ziņā ir Tehnoloģiju vidusskola, sporta nodarbībām un tehnisko skolu neapmeklē slimības dēļ mazākumtautību skolās?
du skaits, lai vairāk laika varētu kas izstrādājusi attīstības stra- jaunradi. Diemžēl šobrīd intere- vai tāpēc, ka piedalās mācību
Pāreja uz mācībām valsts vaveltīt savstarpējai sadarbībai, tēģiju, balstoties uz skolēnu šu izglītības piedāvājums bieži olimpiādē.
lodā sāksies 2019. gada 1. sepintegrējot vairākus mācību inženiertehnisko prasmju attīs- vien atkarīgs no tā, ko kāds no
tembrī un noslēgsies 2021. gada
priekšmetus. Šajā ziņā liela tību. Perspektīva noteikti būtu esošajiem skolas pedagogiem ir
Tradīcija par izglītības 1. septembrī. Mazākumtautību
atbildība būs
arī skolai, kura gatavs piedāvāt, taču darbam kvalitātes balvas pasnieg- skolām pamatizglītības posmā
katras izglīspecializētos šajā ziņā jābūt tālredzīgam, šanu 7.–12. klašu skolē- – līdz 6. klasei – būs iespēja iztības iestās v e š v a l o d u domājot par to, kā papildināt niem, kuru vidējā atzīme ir vēlēties kādu no trīs apmācību
des vadības
apguvē. Jaunā mācību saturu.
8,5 balles un augstāka, tika modeļiem, saglabājot iespēju
komandai,
izglītības saLabs piemērs tam, kā dažādot aizsākta 2012. gadā, kad līdz pat 50 procentiem mācību
kam būs jātura ieviešanā interešu izglītības piedāvājumu, pašvaldības naudas balvu satura apgūt mazākumtautību
panāk, lai šī
lielas pilnvaras ir Jelgavas Biznesa inkubatora saņēma 134 skolēni. Šogad valodā vai bilingvāli. Posmā
mijiedarbība
tiks sniegtas vadītāja Ņikitas Kazakeviča šādu atzinību un naudas no 7. līdz 9. klasei 80 procenstarp dažādu
skolu vadības iniciatīva veidot skolēnu ko- balvu 75 eiro ieguva jau 377 tiem mācību satura būs jābūt
priekšmetu
k o m a n d a i , mandas no dažādām izglītības skolēni. Par ko tas liecina? valsts valodā, bet vidusskolas
pedagogiem ir
tādēļ šovasar iestādēm, lai tās kopīgi strādā
Tas liecina, ka šāda pašvaldī- posmā mācības notiks tikai
ikdienas dartiksimies ar vi- pie jaunām biznesa idejām. Šāda bas iniciatīva motivē skolēnus valsts valodā. Lai sagatavotos
ba sastāvdaļa.
siem izglītības pieeja attīsta prasmes sadarbo- sasniegt augstākus mācību re- šai pārejai, esam uzsākuši
Turklāt šai mijiedarbībai jā- iestāžu vadītājiem, uzklausīsim ties ārpus skolas vides. Skolēni zultātus. Tomēr, lai izdarītu se- mazākumtautību skolu pedanotiek ne tikai vienas skolas viņu redzējumu par skolu turp- mācās strādāt komandā – šobrīd cinājumus, būtu jāvērtē, kā tiek gogu apmācību. Aptuveni 60
ietvaros, bet izglītības sistēmā māko attīstību, nepieciešamo daudziem, īpaši talantīgākajiem sasniegti šie rezultāti. Daudz procenti pedagogu atzina, ka
kopumā.
programmu piedāvājumu, pe- bērniem, tā ir problēma, jo viņi ko var panākt ar sistemātisku viņu latviešu valodas zināšanas
Viena no iecerēm ir organizēt dagogu noslodzi. Būtiskākie pieraduši paļauties tikai uz darbu, pārrakstot kontroldar- nav pietiekamas, lai pilnvērtīgi
iespēju visiem pilsētas skolē- kritēriji, pēc kā vērtēsim sko- sevi, savukārt pārējie komandas bus – arī tas ir pozitīvi. Tomēr pasniegtu savu mācību priekšniem, kuri to vēlas, apmeklēt las, būs mācību sasniegumi dalībnieki gaida rezultātu no jārēķinās, ka šīs atzīmes objek- metu tikai valsts valodā. Te gan
papildu nodarbības atsevišķos un piepildījums, jo kvalitatīvi līdera. Tās ir situācijas, ar ku- tīvi ir salīdzināmas tikai skolas jāņem vērā, ka daļa pedagogu
priekšmetos. Piemēram, Valsts strādāt un piedāvāt programmu rām bieži sastopamies dzīvē, jo un, iespējams, pilsētas mēro- ir pārāk paškritiski, jo viņu
ģimnāzija organizēs nodarbības novirzienus vidusskolā šodienas lielā mērā rezultāts ir atkarīgs gā. Arī par centralizētajiem valodas zināšanas ir pietiekami
ķīmijā, bet Tehnoloģiju vidus- apstākļos varēsim tikai tad, ja ne tikai no paša iespētā, bet no eksāmeniem atbildīgā Valsts labas, bet pietrūkst prakses
skola – robotikā. Šādai pieejai skolā tiks nodrošinātas vismaz visas komandas darba.
izglītības satura centra mate- valodas lietojuma ziņā.

«Būtiskākie kritēriji,
pēc kā vērtēsim skolas,
būs mācību sasniegumi
un piepildījums.»

«Mācību kvalitāti
ietekmē arī stundu
apmeklējums – dati
uzrāda, ka šobrīd reti
kurš skolēns ir bijis
visās stundās.»

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt, ir
kvalitatīva izglītība?
Zanda, māmiņa:
– Izglītība ir
tā, kas cilvēkam palīdz
integrēties
darba tirgū.
Man pašai ir maģistra grāds
uzņēmējdarbībā, savs veikaliņš,
un uzskatu, ka mūsdienu izglītības sistēmai nav ne vainas – viss
atkarīgs no cilvēka. Ja atrodi
specialitāti, kas interesē, ir visas
iespējas tajā augt un attīstīties.
Gvido, mācās:
– Kvalitatīva
izglītība ir
tad, ja mācies to, kas
interesē, bet
pamatīgāk. Es ļoti gribētu, lai
skolā varētu nevis mācīties visu
ātri un pavirši, bet izvēlēties četrus piecus mācību priekšmetus
un apgūt tos padziļināti. Tāpat
mainīt varētu arī skolotāju mācību metodes – vairāk strādāt
grupās, interaktīvi.
Marika, uzņēmēja:
– Viss sākas
ar pamatiem, ko cilvēks iegūst
skolā. Šobrīd
pedagogi uzskata, ka viņu uzdevums ir nevis mācīt, bet tikai
ievirzīt skolēnus, taču, manuprāt, tas nav efektīvi. Tāpat ir ar
vērtēšanas sistēmu – tai jābūt
objektīvai, caurredzamai, lai
skolēns saprot, ka tā nav pedagoga simpātija vai antipātija,
bet noteikti kritēriji, pēc kuriem
darbs tiek vērtēts.
Vija, kasiere:
– Izglītība,
kas dod
iespēju saprast, kas tu
vēlies būt.
Vidusskolēni
nereti ir ļoti nesagatavoti – viņi
nezina, ko vēlas, un izšķiež laiku,
mācoties kaut ko ķeksīša pēc.
Piemēram, meita aizgāja studēt
jurisprudenci, bet prakses laikā
saprata, ka nevēlas strādāt šajā
profesijā. Viņa pabeidza mācības un aizbrauca uz ārzemēm.
Sandis, policists:
– Kvalitatīva izglītība
ir tad, kad
mācies un
saproti, ko
tu mācies un kāpēc to vajag.
Piemēram, es, gribot strādāt
policijā, 2,5 gadus studēju klātienē, bet vēl 3,5 gadus mācījos
neklātienē, paralēli strādājot
policijā. Man bija konkrēts mērķis un skaidra izpratne. Tagad
pie mums nāk darbinieki, kuri
nomācījušies piecus gadus, bet
darbam sagatavoti tikai teorētiski. Praktisku iemaņu viņiem
nav – viss jāmāca no nulles!
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Uz remonta laiku slēgs baseinu

 Ilze Knusle-Jankevica

No nākamās pirmdienas, 25. jūnija, LLU
Sporta nama baseinā
sāksies remontdarbi.
Līdz ar to tas apmeklētājiem nebūs pieejams, savukārt Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi
atlikušo sezonu iespēju
robežās trenēsies Rīgā
un Bauskā.
Šovasar plānots atjaunot baseina vannu. «Darbi sāksies ar
baseina vannas flīžu demontāžu.
Kad tās būs noņemtas, jāizvērtē,
kādā stāvoklī ir baseina sienas un
grīdas pamatne, hidroizolācija, jo
baseins ir celts 1966. gadā, tāpēc
iespējams, ka būs nepieciešami
papildu darbi,» stāsta LLU Sporta centra direktors Jānis Vītols.
Tāpat tiks nojaukti abi – 3 un 5
metrus augstie – daiļlēkšanas torņi. «Latvijas Peldēšanas federācija
apliecināja, ka Jelgavā nav plānots
attīstīt daiļlēkšanas disciplīnu,
tāpēc, ņemot vērā, ka šie torņi ir
gan fiziski, gan morāli novecojuši,
nolēmām tos demontēt,» norāda

Sporta nama direktors.
Darbus baseinā veiks SIA
«Zemgales būvserviss», un plānotās izmaksas ir līdz 100 000 eiro.
Saskaņā ar līgumu tie jāpabeidz
līdz 1. septembrim.
Jāatgādina, ka pirms dažiem
gadiem LLU rīcībā esošās ēkas
apsekoja Būvniecības valsts kontroles biroja speciālisti, izvērtējot
to tehnisko stāvokli. Baseinā
konstatētas vairākas nepilnības,
tāpēc 2016. gada vasarā jau veikti
nopietni remontdarbi: nostiprināta baseina vanna, izbūvētas
šahtas pa baseina perimetru
elektroniskās starta sistēmas
kabeļiem, sakārtotas pārplūdes
sistēmas ap baseinu un noflīzēts
baseina perimetrs. «Šobrīd tiek
izstrādāts tehniskais projekts, lai
nākamgad varētu sakārtot baseina griestus un apgaismojumu.
Ir iecere griestus nolaist zemāk,  Anastasija Miteniece
samazinot baseina telpu un tāSkvēru aiz kultūras
dējādi samazinot arī ventilācijas
nama papildinājuši
sistēmām nepieciešamo jaudu attrīs jauni dizaina dārbilstošu apstākļu nodrošināšanai
zi – tur realizētas trīs
baseinā. Arī apgaismojumu ir pano iecerēm, kas pērn
redzēts pārbūvēt – tagadējo sienu
godalgotas Jelgavas
apgaismojumu plānots nomainīt
pilsētas pašvaldības rīpret griestu apgaismojumu,» par
kotajā dārza dizaina
iecerēto stāsta J.Vītols.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu
uz SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095)

VALDES LOCEKĻA AMATA VIETU (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. pašvaldības kapitālsabiedrības vadīšana atbilstoši nozares, pilsētas un kapitālsabiedrības
attīstības stratēģijai, nodrošinot normatīvo aktu nosacījumu ievērošanu;
2. valdes kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšana visos kapitālsabiedrības darbības
jautājumos;
3. kapitālsabiedrības darbības organizēšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu,
pakalpojuma klāstu atbilstoši kapitālsabiedrības darbības stratēģijai, klientiem pieejamu vidi;
4. kapitālsabiedrības attīstības plāna un darbības stratēģijas izstrādāšana un izpildes nodrošināšana;
5. kapitālsabiedrības interešu pārstāvēšana.
Prasības:
1. augstākā izglītība medicīnas, jurisprudences vai uzņēmējdarbības jomā (par priekšrocību
tiks uzskatīta augstākā izglītība medicīnas jomā);
2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.
panta otrās daļas nosacījumiem;
3. vismaz 5 (piecu) gadu darba pieredze vadošā amatā;
4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
5. labas prasmes darbā ar datoru;
6. teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
7. izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un jautājumiem, kas saistīti ar medicīnas
pakalpojumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;
3. kapitālsabiedrības attīstības plāns 2 (diviem) gadiem, nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas
ziņas, kas nepieciešamas pretendenta atbilstības izvērtēšanai;
5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
6. valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (ja latviešu valoda nav pretendenta
dzimtā valoda).
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «SIA
«Jelgavas poliklīnika» valdes locekļa amata konkursam» līdz 2018. gada 6. jūlijam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 63005498, e-pasts dace.ebere@dome.jelgava.lv.
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Ierīkoti jauni
dizaina dārzi

metu konkursā «Mans
dārzs – mana pilsēta».

Ideju «Torņa dārzi» izstrādāja
ainavu arhitektu grupa – Mētra
Augškāpa, Aivars Bērziņš un
Marta Dambrova –, bet ierīkoja
SIA «Alejas projekti». Dizaina
dārzu «Mana dārza dvēselīte» izstrādāja ainavu arhitekti Natālija
Ņitavska, Madara Markova un
Artūrs Mengots, bet realizēja SIA
«Gartens», savukārt dizaina dārza
«Būt šeit» autori un ierīkotāji ir
SIA «Ainavists». Konkursa uzvarētāju idejas caurvij pilsētas tēli un
stilu dažādība.
Viena no dizaina dārza «Mana
dārza dvēselīte» autorēm ainavu
arhitekte N.Ņitavska stāsta, ka
konkursā piedalās, izrādot cieņu
Jelgavai. «To nevarētu nosaukt
par profesionālu izaicinājumu,
drīzāk par ieguldījumu, kas veltīts dzimtajai pilsētai,» tā viņa.
Stāstot par dārza ideju, ainavu
arhitekte uzsver: «Ticam, ka ikkatram dārzam ir dvēsele. Mūsu
dārzā ir iesakņojusies Jelgavas
dvēsele – gaiša, noslēpumaina.»
Ekspozīcijā, tostarp augos, izmantoti baltie, sudraba un gaiši
pelēkie toņi. Dārzā iestādītas,
piemēram, ehinācijas, baltais grimonis, ziemasteres un anemones,
savukārt dārza dizaina elementos
atveidoti daudzi Jelgavas tēli,
tostarp uz apaļa koka sola uzgleznots Jelgavas siluets, izvietoti
vides objekti ar alnīti un torni, bet
ieejas vārtus rotā idejas autores
dzeja par Jelgavas dārza dvēselīti.
Dārza ierīkotājas SIA «Gartens»
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Īsi
 23. jūnijā Jelgavas tirgus strādās, savukārt 24. un 25. jūnijā tas
būs slēgts, informē tirgus administrācija. 23. jūnijā tirgus būs atvērts
no pulksten 7 līdz 15, savukārt Jāņu
dienā un 25. jūnijā tas būs slēgts.
26. jūnijā tirgus strādās pēc ierastā
darba laika.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
informē, ka Līgo dienā, 23. jūnijā,
Jelgavas pilsētas sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta, bet Jāņu dienā,
24. jūnijā, nekursēs agrākie reisi
vairākos maršrutos. Detalizētu
informāciju var iegūt mājaslapā
www.jap.lv.

Foto: Ivars Veiliņš
pārstāve Laura Pliča papildina,
ka uzņēmums šādā konkursā
iesaistījies pirmo reizi. «Mums
tas bija interesants izaicinājums.
Autoru domu lidojums vienmēr ir
plašs, bet mēs, ierīkotāji, esam tie,
kas vairāk domā par praktisko – lai
materiāls ir noturīgs, bet nemaksātu bargu naudu, un daudzām
citām niansēm. Meklējām alternatīvas, izmantojām mūsdienu
tehnoloģijas, un viss izdevās, kā
plānots,» tā viņa, papildinot, ka
viens no grūtākajiem darbiem bija
Jelgavas simbolu frēzēšana pēc
rasējumiem.
Viena no projekta «Torņa dārzi» autorēm M.Dambrova atklāj,
ka dizaina dārzs viņai ir pirmais
nopietnais darbs kā ainavu arhitektei. «Kopā ar kolēģiem Jelgavā
pabeidzām ainavu arhitektus LLU
un, vēloties realizēt kaut ko kopā,
nolēmām piedalīties konkursā.
Man tas ir pirmais nopietnais
īstenotais darbs,» tā ainavu arhitekte. Viņa stāsta, ka komanda
paskatījusies uz pilsētu no augšas, sava dārza centrā pergolas
formā atveidojot stikla piramīdu,
savukārt ap to redzama Jelgava
miniatūrā – upes krasts, pilsētas
ainava, Lielupes palienes pļavas.
«Spēlējāmies ar ģeometriskām
formām, kas ir dinamiskas, mūsdienīgas,» tā viņa, papildinot, ka
pie torņa konstrukcijas iestādīti
vīteņaugi, kuri augot ievīsies torņa
sienās. «Īsto skatu dārzs iegūs tikai
pēc vairākiem mēnešiem,» rezumē
M.Dambrova. Savukārt dizaina dārza ierīkotāja uzņēmuma
«Alejas projekti» pārstāvis Andris
Drēska skaidro, ka iesaistīties
un jauno ainavu arhitektu ideju
realizēt lēmis, izrādot atbalstu
jaunajiem speciālistiem.
Trešais dizaina dārzs – «Būt
šeit» – vēl tiek ierīkots, tomēr to jau
atzinīgi novērtējuši daudzi jelgavnieki. Dārza filozofija ir, ka Jelgava
ir pilsēta bez griestiem. «Šo dārzu
veidojam kā komanda, jo mūsu uz-

 Otrdien Ozolskvērā Pulkveža
O.Kalpaka ielā, pasniedzot simbolisku piederības apliecinājumu
mūsu pilsētai – karotīti – un citas
dāvaniņas, sveikti 128 Jelgavas mazuļi, kas nākuši pasaulē
no 21. marta līdz 9. jūnijam.

ņēmumā strādā gan ainavu arhitekti, gan ierīkotāji. Ikdienā mums
ir rutīna, bizness, bet šis konkurss
bija darbs savam priekam,» stāsta
uzņēmuma «Ainavists» pārstāvis
Mārtiņš Šternbergs, atklājot, ka
ideja ir radīt vietu, kur satiekas
draugi, kā arī atpūtas stūrīti, kur
var pabūt vienatnē. Dārza centrā
atrodas koka karkass ar pie griestiem piestiprinātiem krēsliem,
savukārt karkasa griestus rotā Tāpat pasākumā īpaši sveikti Jāņi,
krāsaini stikli. «Jau pirmajās die- kas Jelgavā dzimuši laika posmā no
nās, kad uzlikām krēslus, cilvēki pērnā gada vasaras saulgriežiem.
vēlējās pavadīt laiku mūsu dārzā.
Bija ļoti patīkami, ka mūsu ideja SIA «East Meta» (reģ.Nr.40003328791)
ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums,
ir novērtēta, tomēr tas lika vairāk
aizdomāties par drošību, tādēļ šo- kas dibināts 1997. gadā. Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja
brīd domājam papildu risinājumus
skicēm vai rasējumiem izgatavo nestandarta
krēslu nostiprināšanai,» stāsta
konstrukcijas. Galvenā ražotne atrodas Dobelē ar
M.Šternbergs. Viņš papildina, ka, struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī. Kopā uzveidojot dārza dizainu, izmantoti ņēmumā nodarbināti vairāk nekā 520 darbinieku.
arī nozarē populārie materiāli.
Uzņēmums aicina darbā
Piemēram, šobrīd komanda gaida INŽENIERUS(-ES) un PRAKTIKANTUS(-ES)
(darbam Dobelē).
pasūtījumu – nerūsējošā metāla
loksnes. Tās ir pieprasītas Eiropā, Prasības:
un Jelgavas dārzā loksnes tiks • vēlama augstākā izglītība (tehniskajās
izmantotas, lai veidotu dobes.
zinātnēs) vai nepabeigta augstākā izglītība,
Jāatgādina, ka pērn Jelgavas vai pēdējo kursu students;
pašvaldība izsludināja metu kon- • latviešu valoda – brīvi, angļu valoda
kursu, kurā ainavu arhitekti – sarunvalodas līmenī, krievu valoda – papiedāvāja savu redzējumu. Izvēr- matzināšanas;
tējot budžeta iespējas, skvērā aiz • izpratne par metālapstrādes/ražošanas
procesiem;
kultūras nama realizēti trīs darbi. • tehnisko rasējumu pārzināšana;
Katra ierīkošanai pašvaldība pie- • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
šķīra 2000 eiro, bet vairums dārzu • augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi
ierīkoti par lielākiem līdzekļiem, organizēt un plānot savu darbu.
ieguldot pašu finansējumu.
Piedāvājam:
Pirmo reizi šāds konkurss noti- • darbu starptautiskā un stabilā metālapstrāka 2015. gadā, un skvērā aiz kultū- des uzņēmumā;
ras nama 2016. gadā tika realizēti • godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās
pieci žūrijas visaugstāk novērtētie garantijas;
darbi. Jelgavas Būvvaldes ainavu • veselības un nelaimes gadījumu apdroarhitekts Andrejs Lomakins norā- šināšanu;
da, ka dārzu ierīkotāji savu darbu • darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
veica profesionāli – kvalitatīvi • draudzīgu attieksmi no kolēģu puses;
realizēja ainavu arhitektu idejas • iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmuun ieguldīja līdzekļus, izvēloties mu, pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• darbu uz pilnu slodzi inženieriem;
kvalitatīvus un ilgnoturīgus mate- • prakses iespējas studentiem praktikantiem;
riālus, tādēļ arī šogad dārzi nevis • transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
tika demontēti, bet sakopti, lai
priecētu jelgavniekus vismaz vēl CV sūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704.
vienu sezonu.

Pilsētas vidusskolās un profesionālajās skolās turpinās uzņemšana
No 1.lpp.

«Lai iestātos mūsu skolā, bija
jānokārto iestājpārbaudījums,
kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā jāizpilda tests, kurā
iekļauti jautājumi no pamatskolas
programmas, bet otrajā – jāuzraksta pārspriedums par kādu
no piedāvātajām tēmām. Pēc
iestājeksāmena nokārtošanas ar
potenciālajiem skolēniem šonedēļ
notiek pārrunas,» stāsta skolas
direktores vietniece Ritma Tīrumniece, piebilstot, ka Spīdolas
ģimnāzijas 9. klases absolventi,
kuri vēlējās turpināt mācības šajā
skolā, iestājpārbaudījumu nokārtojuši jau maijā. «Divas trešdaļas
mūsu pašu skolēnu izvēlējušies
turpināt mācības Spīdolā, bet trešdaļu – 20 skolēnus – uzņemsim no
citām skolām,» tā R.Tīrumniece.
Vai skolēns ir uzņemts Spīdolas

ģimnāzijas 10. klasē, tiks paziņots
22. jūnijā pa e-pastu.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
uzņemšana notiks līdz 22. jūnijam.
Skolas direktore Valentīna Maido
stāsta, ka jau pirmajā uzņemšanas
dienā saņemti vairāk nekā 30 pieteikumu – visvairāk tieši matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas
virziena izglītības programmās.
«Jau pirmajā dienā viena šī novirziena klase bija nokomplektēta. Ja
būs nepieciešams, veidosim otru
inženieru klasi,» piebilst direktore.
Jelgavas 4. vidusskolā uzņemšana 10. klasē turpināsies līdz 28.
jūnijam, tāpat tā turpinās Jelgavas 5. vidusskolā, kur audzēkņi
tiek gaidīti visu vasaru, bet 6.
vidusskolā uzņemšana 10. klasē
norisināsies līdz 28. jūnijam un no
12. līdz 30. augustam katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 14 skolas

kancelejā.
Uzņemšana norit arī abās Jelgavas profesionālajās skolās. Amatu
vidusskolā, kur uzņemšana notiks
līdz 2. jūlijam katru darba dienu no
pulksten 9 līdz 14, skaidro, ka pieprasītākās specialitātes ir pavārs,
frizieris un tērpu stila speciālists.
«Liela interese ir arī par montāžas
darbu atslēdzniekiem, kur uzņemam skolēnus jau pēc 7. klases,
un pavāra palīgiem, kur tiek
uzņemti jaunieši pēc 8. klases,» tā
skolas direktores vietniece Zigrīda
Feldmane.
Savukārt Jelgavas tehnikumā
mācīties gribētāji gaidīti līdz 12.
jūlijam. Uzņemšanas komisija
no pirmdienas līdz ceturtdienai
strādā no pulksten 8 līdz 17, bet
piektdienās – no pulksten 8 līdz
15. «Jau pirmdien saņēmām ap
60 iesniegumu. Pieprasītākās ir

trīs specialitātes – automehāniķi,
IT jomas speciālisti un viesmīlības pakalpojumu speciālisti,»
stāsta skolas direktores vietnieks
Uldis Sokolovs. Viņš piebilst, ka
tehnikumā nākamajā mācību
gadā piedāvās apgūt arī vienu
jaunu specialitāti, kas izstrādāta
sadarbībā ar LLU, – mērniecības
tehniķis, un daži iesniegumi jau
saņemti. «Tā šobrīd ir pieprasīta
specialitāte darba tirgū. Reaģējot
uz darba devēju norādījumiem,
kopā ar LLU mācībspēkiem izstrādājām programmu un piedāvājam
šo specialitāti apgūt jauniešiem pēc
9. klases,» tā U.Sokolovs, norādot,
ka daļa nodarbību tiks aizvadītas
arī LLU mācību bāzē. «Pēc mūsu
skolas absolvēšanas audzēknis var
savu kvalifikāciju paaugstināt, mācoties LLU par mērnieku,» piebilst
U.Sokolovs.
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Dziesmu un deju svētkiem gatavi!
 Jana Bahmane

«Šķiet, šoreiz, plānojot Dziesmu un deju svētkus, organizatori ir
ļoti domājuši par dalībnieku labsajūtu – mēģinājumu grafiks nav
tik blīvs, kā arī patīkami, ka svētku dalībnieku gājiens noslēdzas ar
kopīgu pasākumu «Skonto» stadionā, nevis Brīvības ielas vidū, – ir
pabeigtības sajūta,» vērtē Dziesmu un deju svētku koordinatori
Jelgavā pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics un kultūras darba speciāliste Evelīna Bučele. Jau nākamsvētdien, 1. jūlijā, ar svinīgu gājienu, kas vienos ap 43 000
dalībnieku no Latvijas un citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur
mūsu tautas tradīcijas, Rīgā tiks ieskandināti XXVI Vispārējie latviešu
dziesmu un XVI Deju svētki, kas nedēļas garumā mākslinieciskos
kolektīvus pulcēs vairāk nekā 65 svētku pasākumos. Jelgavu Latvijas
valsts simtgadei veltītajos Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs 40
amatiermākslas kolektīvi – kopumā 1188 dalībnieki.
«Šogad uz svētkiem dosies nedaudz
vairāk pilsētas māksliniecisko kolektīvu
dalībnieku nekā iepriekšējos Vispārējos
latviešu dziesmu un deju svētkos, kas
notika 2013. gadā. Mūsu pilsētas kolektīvu saimi ir papildinājuši divi jauni
kori – «Balti» un «Re, kā!», tāpat šogad
svētkos piedalīsies Jelgavas tehnikuma
deju kolektīvs,» stāsta M.Buškevics.
Vislielāko svētku dalībnieku īpatsvaru
jelgavnieku vidū veido dejotāji – iespēju
piedalīties Dziesmu un deju svētkos izcīnījuši 19 mūsu pilsētas deju kolektīvi,
bet otra visplašāk pārstāvētā grupa ir
kori – kopumā desmit. Tāpat uz svētkiem
dosies Jelgavas vokālie ansambļi, pūtēju
orķestri, mazākumtautību kolektīvi, folk
loras kopa, tautas mūzikas ansamblis,
amatierteātris un tautas lietišķās mākslas
studija. «No Dziesmu un deju svētku dalībnieku saimes šogad izkrita tikai viens
pilsētas kolektīvs, tādēļ kopumā uzskatu,
ka svētkiem esam sagatavoti augstā
līmenī,» vērtē iestādes «Kultūra» vadītājs.
Tāpat jāpiebilst, ka jelgavnieku vidū
ir arī Zemgales Dziesmu un deju svētku
vēstneši Alise Dzelzkalēja un Rainers
Vorslavs – viņi ir divi no desmit cilvēkiem,
kuri spējuši uzrunāt ar savu stāstu par
Dziesmu un deju svētkiem, iegūstot
iespēju kļūt par sava reģiona svētku
vēstnešiem.

4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo»
šobrīd vēl gatavojas «Dziesmu karu» finālam, kam izvirzīti 39 Latvijā visaugstāk
novērtētie jauktie, vīru, sieviešu un senioru kori. Jāatgādina, ka «Spīgo» «Dziesmu
karu» pusfinālā ieguva 47,78 punktus no
50 – tas bija augstākais rezultāts sieviešu
koru konkurencē. «Dziesmu karu» fināls
Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā,
notiks 30. jūnijā no pulksten 10 līdz 22, bet
sieviešu koru grupai paredzētais uzstāšanās laiks ir no pulksten 13 līdz 15, informē
Latvijas Nacionālā kultūras centra koru
un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss.
Klātienē bez maksas apmeklēt konkursa
finālu un atbalstīt «Spīgo» var ikviens.
Bet fināla konkursu jau aizvadījuši
Jelgavas dejotāji – 18 XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI Deju svētku
skatēs visaugstāk novērtētie A (jauniešu) un D (vidējās paaudzes) grupas deju
kolektīvi, kuru vidū bija arī LLU tautas
deju ansamblis «Kalve» un Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
tautas deju ansamblis «Diždancis», jūnija sākumā cīnījās par divām Dziesmu
un deju svētku Lielajām balvām. Abas
balvas šogad ieguva Rīgas kultūras un
tautas mākslas centra «Mazā ģilde» deju
ansamblis «Daiļrade» – ansambļa A grupa
izcīnīja 97,73 punktus, bet D grupa –
94,40. Savukārt «Kalvi» žūrija novērtēja
ar 91,60 punktiem, bet «Diždanci» – ar
«Spīgo» – ceļā uz
89,47. Jāpiebilst, ka maksimālais punktu
«Dziesmu karu» finālu
skaits bija 100.
Kamēr lielākā daļa pilsētas mākslinieJelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju
cisko kolektīvu jau aizvadījuši repertuāra orķestris bija to 25 Latvijas orķestru
pārbaudes skates un konkursus, Jelgavas vidū, kas ieguva iespēju piedalīties pūtēju

BEZMAKSAS SVĒTKU PASĀKUMI
• 30. jūnijā – koru konkursa «Dziesmu kari» fināls. Jelgavu pārstāv 4. vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo» (LU Lielajā aulā no pulksten 10 līdz 22).
• 1. jūlijā – Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens. Jelgavu pārstāv 40 mākslinieciskie
kolektīvi (Jelgavas pārstāvji gājienu no Brīvības pieminekļa uzsāk ap pulksten 17.10).
• 5. jūlijā – Latvijas amatierteātru izrādes. Jelgavu pārstāv Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
(Dailes teātrī no pulksten 12 līdz 22).
• 5. jūlijā – tautu diena «Rīta ausma». Jelgavu pārstāv ukraiņu kultūras centra folkloras
ansamblis «Džerelo» un baltkrievu biedrības folkloras ansamblis «Ļanok» (Vērmanes
dārzā no pulksten 12 līdz 22).
• 6. jūlijā – kapelu maratons. Jelgavu pārstāv JPPI «Kultūra» vokāli instrumentālais
ansamblis «Zelta stīdziņas» (Vērmanes dārzā no pulksten 12 līdz 23).
• 6. jūlijā – pūtēju orķestru dižkoncerts. Jelgavu pārstāv Mūzikas vidusskolas pūtēju
orķestris un 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota» (Esplanādē no pulksten 17 līdz 22.30).
• 6. jūlijā – kokļu mūzikas nakts koncerts «Skaņu raksti». Jelgavu pārstāv JPPI «Kultūra»
vokāli instrumentālais ansamblis «Zelta stīdziņas» (Rīgas Domā no pulksten 22 līdz 00.30).
• 7. jūlijā – folkloras diena «Novadu sasaukšanās». Jelgavu pārstāv JPPI «Kultūra» folkloras
kopa «Dimzēns» (Vērmanes dārzā no pulksten 11 līdz 21).
• 7. jūlijā – bērnu folkloras kopu koncerts «Roku rokā ritinām». Jelgavu pārstāv JPPI
«Kultūra» folkloras kopas «Dimzēns» bērni (Esplanādē no pulksten 12 līdz 14).
• 7. jūlijā – vokālo ansambļu ielu koncerti. Jelgavu pārstāv JPPI vokālie ansambļi «Guns»,
«Vīzija» un Tirkīza kora ansamblis (Vecrīgas ielās un laukumos no pulksten 12.30 līdz 18).

orķestru konkursa finālā, kur mūsējie
ieguva 78,3 punktus no 100.
«Mūsu kolektīvi ir labi sagatavoti un
pārzina Dziesmu un deju svētku repertuāru. Arī žūrija skatēs atzīmēja, ka Jelgavas
kolektīvi vienmēr ir augstā līmenī. Taču,
neraugoties uz to, uzskatām, ka žūrijas
subjektīvā vērtējuma dēļ tik augsta līmeņa kolektīvam kā «Lielupe» netika dota
iespēja piedalīties deju konkursa finālā,
kas notika jūnija sākumā, – gan mēs kā
iestādes darbinieki, gan Jelgavas pilsētas
deju kolektīvu virsvadītājs Rolands Juraševskis nepiekrītam žūrijas lēmumam
– skumjākais, ka no tā cieš dalībnieki, kuri
daudz gatavojušies un ieguldījuši lielu
darbu,» uzskata M.Buškevics.

«Tik un tā» demonstrēs tērpus

Rīnūžu vidusskolā, kas atrodas Vecmīlgrāvī. «Būtiskākais faktors skolas izvēlē ir tās ietilpība – proti, spēja uzņemt
nepieciešamo svētku dalībnieku skaitu.
Iepriekšējos Dziesmu un deju svētkos
dziedātāji un dejotāji dzīvoja dažādās
skolās, taču, protams, ir daudz ērtāk, ja
visi mūsu kolektīvi mitinās vienuviet,
kā tas būs šoreiz,» skaidro M.Buškevics.
2013. gada svētkos Rīgas Rīnūžu vidusskola uzņēma mūsu pilsētas dejotājus,
un pašvaldībai izveidojās veiksmīga
sadarbība ar šo izglītības iestādi, tādēļ tā
turpināta arī šajos svētkos. «No Rīnūžu
vidusskolas, nešķērsojot Rīgas centru,
var ērti nokļūt Daugavas stadionā, līdzīgi
ir arī ar nokļūšanu Mežaparka estrādē,»
papildina M.Buškevics.

sistēmu, pusdienas paredzot pasniegt
mēģinājumu norises vietās – Mežaparkā,
Daugavas stadionā un citviet Rīgā, nevis
skolās, kā tas bija iepriekš.
Jāpiebilst, ka papildu 20 000 eiro pašvaldība nodrošināja kolektīvu tērpu šūšanai.

Pirmie Dziesmu un deju svētki kopā

Šogad Latvijas reģionos tika meklēti
Dziesmu un deju svētku vēstneši – tautumeitas un tautudēli, kuri sevi uzskata
par īsteniem svētku patriotiem, un par
Zemgales vēstnešiem izvēlēti jelgavnieki «Kultūras» tautas deju ansambļa
«Jaunība» dalībnieki A.Dzelzkalēja un
R.Vorslavs. «Piedalīties konkursā mūs
pamudināja kolektīvā, un nodomājām
– tas varētu būt labs veids, kā pagarināt
svētku sajūtu. Mums bija jāiesūta kāds
stāsts par Dziesmu un deju svētkiem.
Sākumā šķita, ka īsti nebūs ko stāstīt,
bet tad atcerējos, ka iepriekšējos Skolēnu dziesmu un deju svētkos, kuros es
piedalījos ar Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas tautas deju kolektīvu, bet Rainers
– ar skolas kori, mums bija jādomā, kā
satikties, skolotāju nepamanītiem, jo
dzīvojām dažādās skolās, un tas mums
izdevās,» stāsta A.Delzkalēja. Kaut arī
vēstneši pārstāv vienu deju kolektīvu,
viņi nedejo pārī, taču tāpat šie būs viņu
pirmie kopīgie Dziesmu un deju svētki.
«Daudzi saka, ka dejot Daugavas stadionā ir iespaidīgi, un es ar nepacietību
gaidu, kad varēšu to izjust pats, jo līdz
šim Dziesmu un deju svētkos esmu
piedalījies tikai kā kora dalībnieks,» tā
R.Vorslavs. Tāpat viņš stāsta, ka fotosesijās sadraudzējušies ar pārējiem svētku
vēstnešiem un kopīgi pat pārrunājuši
skašu rezultātus. ««Rimi» veikalos ir
izvietoti mūsu kā vēstnešu fotoattēli, pie
kuriem «Jaunības» dejotāji fotografējas
un sūta mums bildes. Mēs ar Raineru jau
smejamies, ka jārīko konkurss – kam būs
labāks foto, tam kaut ko sagādāsim,» ar
smaidu piebilst A.Dzelzkalēja.
Jāatgādina, ka 10. jūnijā lielveikalā
«Rimi» Katoļu ielā 18 atklāta Dziesmu
un deju svētku vēstniecība, kur līdz pat
svētku noslēgumam, 8. jūlijam, ir iespēja
uzzināt par svētkos aktuālo un iegādāties
īpašo Dziesmu nu deju svētku produkciju.
Šādas vēstniecības «Rimi» veikalos ir
vairākās Latvijas pilsētās.

Gatavošanās Dziesmu un deju svēt- Pašvaldības paredzētais
kiem ir nepārtraukts process, tādēļ finansējums – 100 000 eiro
Jelgavas pašvaldība pilsētas mākslipašvaldība katru gadu paredz finansējuniecisko kolektīvu
mu kolektīvu tērpu
Dziesmu un
šūšanai, un šo piecu
Dziesmu un deju svētku nedē- dalībai
deju svētkos novirgadu gaitā vairāki
ļā Rīgā notiks vairāk nekā 65
zījusi 100 000 eiro,
kolektīvi tikuši pie
jauniem tērpiem vai bezmaksas un maksas pasākumi, no kuriem lielādaļa paredzēti
tērpu detaļām. Īpašu
kuros piedalīsies arī Jelgavas kā
transporta pakalatzinību par saviem
tautastērpiem saņē- mākslinieciskie kolektīvi – viņus pojumu nodrošimis iestādes «Kul- varēs sastapt koncertos Vērma- nāšanai. Tāpat
līdzekļi paredzēti
tūra» jauktais koris
«Tik un tā», kas uz- nes dārzā, arēnā «Rīga», Espla- tam, lai nepiecieaicināts piedalīties
nādē, Dailes teātrī, Mežaparkā, šamības gadījumā
latviešu tautastēr- Daugavas stadionā un citviet. Bet svētku dalībniekiem nodrošinātu
pu skatē – tā notiks
5. jūlijā koncertzālē visus kolektīvus vienuviet varēs papildu ēdienreizes
«Palladium».
redzēt Dziesmu un deju svētku – valsts Dziesmu
un deju svētku da«2013. gada Dziesdalībnieku gājienā 1. jūlijā.
lībniekiem apmakmu un deju svētku
sās trīs ēdienreizes,
skatēs žūrijas komisijā bija cilvēks, kas vērtēja tērpus, un vienam dalībniekam paredzot astoņus
mēs tikām ieteikti dalībai tautastērpu eiro dienā, taču katra pašvaldība iespēju
skatē, kur ieguvām 1. vietu koru tērpu robežās saviem kolektīviem var nodrošikategorijā. Taču šogad kolektīvi dalībai nāt papildu ēdienreizi. «Mēs izvērtēsim
skatē varēja pretendēt paši, tādēļ uz to papildu ēdienreizes nepieciešamību, jo,
gājām mērķtiecīgi,» stāsta jauktā kora piemēram, koriem un pūtēju orķestriem
«Tik un tā» kormeistare Margita Galiņa. dažās dienās mēģinājumu grafiks ir saplāViņa atklāj, ka šo gadu gaitā ir notikušas nots tā, ka šo kolektīvu dalībnieki nevar
izmaiņas kora sastāvā, tādēļ mainījušies pagūt uz vakariņām – šādā situācijā,
arī tērpi – korī ir tradīcija, ka ikviena dzie- mūsuprāt, ir būtiski nodrošināt svētku
dātāja iespēju robežās gādā savu tērpu dalībniekiem līdzi ņemamas pārtikas
atbilstoši vietai, no kuras nāk, sajūtām. pakas,» stāsta «Kultūras» vadītājs. Šoreiz
«Protams, tas notiek ļoti pakāpeniski un Dziesmu un deju svētku organizatori
prasa ievērojamus līdzekļus, taču līdz šim nedaudz mainījuši dalībnieku ēdināšanas
tradīcija tiek uzturēta. Viena no mūsu
kora dalībniecēm Anta Strauta brīvajā
PASĀKUMI AR BIĻETĒM
laikā nodarbojas ar aušanu, tādēļ viņa
• No 29. jūnija līdz 26. augustam – tautas lietišķās mākslas izstāde «Radītprieks».
gan apauž kora dalībniekus, gan konJelgavu pārstāv JPPI «Kultūra» tautas lietišķās mākslas studija «Dardedze» (Rīgas
trolē, vai tērpi tiek nēsāti pareizi,» atklāj Mākslas telpā).
M.Galiņa, papildinot, ka par vīru tērpiem • 2. jūlijā – deju koncerts «Vēl simts gadu dejai». Jelgavu pārstāv JPPI «Kultūra» deju
gan jāpateicas iestādei «Kultūra». Kon- kolektīvi «Diždancis», «Lielupe» (A, B, D grupa), «Jaunība», «Laipa», «Vēja zirdziņš» (C
kursa pirmajā kārtā žūrijas vērtējumam grupa un bērni) un LLU tautas deju ansamblis «Kalve» (arēnā «Rīga» pulksten 16 un 20).
bija jānodod tautastērpu fotogrāfijas un • 5. jūlijā – latviešu tautastērpu skate. Jelgavu pārstāv JPPI jauktais koris «Tik un tā»
apraksti, bet kolektīvu, kas tika izvirzīti (koncertzālē «Palladium» pulksten 19).
nākamajā kārtā, tērpi tika vērtēti klātienē • 5., 6. un 7. jūlijā – deju lieluzvedums «Māras zeme». Jelgavu pārstāv JPPI «Kultūra»
– žūrija izvērtēja visu tērpa detaļu atbilstī- deju kolektīvi «Vēja zirdziņš» (bērni un C grupa), «Lielupe» (A, B, D, E grupa), «Dižbu laikmetam, tērpu izpildījuma kvalitāti dancis», «Jaunība», «Zemgaļi», «Laipa», «Ritums», «Rota», BJC «Junda» deju kolektīvi
un citus parametrus. Jāpiebilst, ka «Tik «Jundari» un «Jundēni» (I un II sastāvs), LLU deju kolektīvi «Kalve» (A un D grupa)
un «Skalbe» un Jelgavas tehnikuma deju kolektīvs (Daugavas stadionā pulksten 22).
un tā» tautastērpu skatē pārstāvēs 18
• 7. un 8. jūlijā – noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā». Jelgavu pārstāv JPPI «Kultūra»
kora dalībnieki.
kori «Balti», «Mītava», «Tik un tā», «Zemgale», Jelgavas Latviešu biedrības koris «Re,

Dziedātāji un dejotāji
šogad dzīvos vienā skolā

Šajos Dziesmu un deju svētkos Jelgavas pilsētas koru un deju kolektīvu
dalībnieki dzīvos vienā skolā – Rīgas

kā!», Jelgavas Amatu vidusskolas koris «Riti», 4. vidusskolas kori «Spīgo» un «Kārkli
pelēkie zied» un LLU kori «Liepa» un «Ozols», JPPI «Kultūra» deju kolektīvi «Diždancis»,
«Lielupe» (A, B, D grupa), LLU deju ansamblis «Kalve» (A grupa), Jelgavas Mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestris un 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota» (Mežaparka
Lielajā estrādē pulksten 20).
• 8. jūlijā – sadziedāšanās nakts (Mežaparka Lielajā estrādē pulksten 00.00).

Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs

Dosies uz pasaules
čempionātu

Desmit Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas airētāji izcīnījuši tiesības
startēt pasaules junioru un U-23 čempionātā jūlija beigās. U-23 čempionātā startēs Roberts Lagzdiņš kanoe
vieniniekos 1000 m un Jūlija Gutova
kanoe vieniniekos 200 un 500 m. Junioru čempionātā Aleksejs Ševcovs un
Matīss Ozols startēs kanoe divniekos
1000 m un kopā ar Vitāliju Upenieku
un Juriju Ševcovu – četriniekos 500
m. Smaiļotājs Egils Kalns startēs vieniniekos 1000 m un četriniekos 500
m kopā ar jelgavniekiem Zigmāru Cinovski un Otto Gerberu un brocenieku
Gintu Markaviču. Katrīna Smiltniece
ar rīdzinieci Margu Ritu Ošu startēs
divniekos 500 m.

Pēc pusceļa – ceturtie

17. jūnijā Ventspilī notika skriešanas seriāla
««Bigbank» skrien Latvija» 4. posms, pēc
kura Jelgavas komanda kopvērtējumā
ierindojas 4. vietā. Mūsu komandas pārstāvis Salvis Brasavs pusmaratonā ar laiku
1:27,59 stundas kopvērtējumā izcīnīja
31. vietu, Daiga Dābola 5,3 km distancē
ar laiku 22:30 minūtes – 50. vietu kopvērtējumā (8. ātrākā starp sievietēm), Ilze
Sermolīte 10,6 km distancē ar laiku 47:40
minūtes – 77. vietu kopvērtējumā (12.
starp sievietēm), Oskars Stāmers 10,6 km
distancē ar rezultātu 37:37 minūtes – 9.
vietu kopvērtējumā, Edgars Simanovičs
maratonā (42 km) ar laiku 2:43,37 stundas – 2. vietu kopvērtējumā, kā arī laboja
personīgo rekordu par 24,20 minūtēm.
Seriālam atlikuši vēl četri posmi. Nākamais
notiks Jelgavā 14. jūlijā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Izcīna 5. vietu

3x3 basketbola komanda «Rīga Ghetto Basket» ar jelgavnieku Edgaru
Krūmiņu sastāvā «Challenger» sērijas
turnīrā Ķīnas pilsētā Handžou izcīnījusi 5. vietu. «Tā kā 3x3 basketbols ir
olimpiskais sporta veids, konkurence
ir augusi. Jāatzīst, ka pašiem sakrājies nogurums – posms pēc posma,
un visu laiku esam ceļā. Komanda
nedaudz zaudējusi arī pārliecību,»
komandas sniegumu vērtē E.Krūmiņš.
Komandā spēlēja Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Agnis Čavars un
E.Krūmiņš. Piektdien komanda dosies
uz turnīru Horvātijā, bet jūnija beigās
Francijas pilsētā Puatkē piedalīsies Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā
(finālturnīrs septembra vidū notiks
Bukarestē).

Baltijas līgā iegūst sudrabu

Noslēgusies
jaunizveidotā Baltijas Lakrosa
līga (BLL)
– Jelgavas
lakrosa komandai «Mītava/LLU» turnīrā izdevās
izcīnīt sudraba godalgas. BLL piedalījās
piecas vīriešu komandas – no Latvijas,
Igaunijas, Somijas, Krievijas. Par turnīra
uzvarētājiem kļuva Somijas galvaspilsētas lakrosa komanda «Helsinki Chiefs»,
kas izšķirošajā spēlē ar 8:4 pieveica
Jelgavas komandu. Jelgavas komandā
divus vārtus guva Artūrs Krastiņš, pa
vieniem vārtiem – Roberts Jēkabsons
un Rūdolfs Ozoliņš.
Foto: Latvijas Lakrosa federācija

Jāņa Lūša kausu saņem
Latvijas labākie šķēpmetēji
 Ilze Knusle-Jankevica

mugura, tāpēc tagad priecājos par katru
reizi, kad varu mest šķēpu.»
Eiropas čempionāts notiks no 7. līdz
12. augustam Vācijā, Berlīnē, un tam
gatavojas visi Latvijas labākie šķēpmetēji.
M.Palameika ar savu labāko šīs sezonas
rezultātu – 62,98 metriem – šobrīd pasaulē
ir 13. pozīcijā, R.Štrobinders ar 84,70
metriem – 10. pozīcijā, savukārt G.Čakšs
ar 83,89 metriem – 12. pozīcijā. Un, lai gan
šosezon vairāki Vācijas sportisti šķēpu jau
metuši tālāk par 90 metriem, R.Štrobinders uzskata, ka Latvijas sportisti Eiropas
čempionātā būs konkurētspējīgi – tikai 30
cilvēku šosezon pasaulē šķēpu raidījuši aiz
80 metru atzīmes.

Foto: Ivars Veiliņš

Svētdien Zemgales Olimpiskā
centra stadionā notika olimpiskā čempiona Jāņa Lūša
kausa izcīņa šķēpmešanā. Visas dienas garumā šķēpmetēji
sacentās vairākās vecuma grupās, bet sacensību kulminācija
bija elites grupas starti. Elites
grupā uzvaru izcīnīja vairākkārtēji J.Lūša kausa ieguvēji
un šī brīža Latvijas labākie
šķēpmetēji Madara Palameika
un Rolands Štrobinders.
Sieviešu elites grupā šogad sacentās 11
sportistes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Uzvaru ar 61,24 metriem izcīnīja
M.Palameika – viņai tas ir sestais J.Lūša
kauss. «Uzvarēt vienmēr ir prieks, tomēr
šķiet, ka varēju labāk – emocionāli kaut
kā mazliet pietrūka, un nespēju izpildīt
ideālu metienu,» savu startu rezumē
M.Palameika. Viņa neslēpj, ka uz Jelgavu
vienmēr brauc ar patīkamām emocijām, jo
tieši šeit 2014. gadā viņa uzstādīja Latvijas
rekordu, raidot šķēpu 66,15 metrus tālu.
2. vietu sievietēm ar 60,76 metriem izcīnīja Sinta Sprudzāne, bet 3. vietu ar 57,66
metriem – lietuviete Indre Jakubaitite.

Uzvar ar vienīgo metienu

Vīriešu elites grupā startēja desmit
sportisti – deviņi no Latvijas un viens no
Lietuvas. Ar 80,36 metrus tālu raidījumu
uzvarēja R.Štrobinders – viņš J.Lūša kausa izcīņā triumfē trešo reizi. Šo rezultātu
viņš sasniedza jau pirmajā mēģinājumā,
nākamie divi mēģinājumi viņam netika
ieskaitīti, bet no fināla trīs metieniem
viņš atteicās. «Sacensību grafiks ir ļoti

Aug cerība

Starptautiskās šķēpmešanas sacensības, kas nosauktas Latvijas olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša vārdā, Jelgavā notika sesto gadu, un uzvarētājus
sveica to patrons – leģendārais sportists. Šogad sieviešu elites grupā
sesto reizi J.Lūša kausu ieguva Madara Palameika.
saspringts – pēdējās sešās dienās bijuši Gatis palika ceturtais – pirmie divi mēģitrīs starti. Pirms divām dienām – piekt- nājumi netika ieskaitīti, bet trešajā viņš
dien – startēju «Prezidenta balvā», un šķēpu raidīja 72,63 metrus tālu un iekļuva
man mazliet sāp papēdis un cirksnis, finālā. Ceturtajā mēģinājumā Gatis šķēpu
tāpēc nolēmu sevi pasaudzēt,» sacensībās aizmeta 75,07 metrus, kas ļāva izcīnīt 4.
stāstīja sportists.
vietu, jo pēdējie divi mēģinājumi atkal
2. vietu ar 77,88 metriem izcīnīja Jānis netika ieskaitīti. «Mājās ļoti gribēju uzrāSvens Grīva, bet 3. vietu ar 77,09 metriem dīt labu rezultātu, bet pārcentos. Tāpat
– Patriks Gailums. Abiem šķēpmetējiem jāņem vērā, ka pirms divām dienām bija
tie ir šīs sezonas labākie rezultāti.
starts «Prezidenta balvā», kur trešo reizi
šosezon un trešajās sacensībās pēc kārtas
Galvenais – Eiropas čempionāts
šķēpu aizmetu tālāk par 80 metriem.
Elites grupā startēja arī jelgavnieks Organisms ir saguris, bet gan «Prezidenta
Gatis Čakšs, kurš sezonu iesācis ļoti labi balva», gan Jāņa Lūša kauss ir sacensības,
– ar Eiropas čempionāta normatīva izpildi kurās nevar nestartēt,» saka sportists.
un jaunu personīgo rekordu (83,89 metri), Viņš ar savu startu ir apmierināts: «Kopš
kā arī trīs sacensībām, kurās šķēps raidīts uzvaras Jāņa Lūša kausā 2015. gadā tā
tālāk par 80 metriem. J.Lūša kausa izcīņā nopietni neesmu startējis, jo man sāpēja

Jelgavas pludmales volejbola
čempionātam – divi posmi
 Ilze Knusle-Jankevica

Šovasar sesto gadu notiks
Jelgavas pilsētas čempionāts
pludmales volejbolā. Tam ir
mainīts formāts – būs divi
atsevišķi posmi, katrā nosakot
uzvarētājus. Pirmais posms
notiks 30. jūnijā Pasta salā.
Sacensību organizators Andrejs Jamrovskis stāsta, ka sacensības notiks pēc
oficiālajiem Starptautiskās pludmales volejbola federācijas noteikumiem, nosakot
maksimālo komandu skaitu posmā – 24.
«Tāpat kā pērn, atsevišķu grupu sievietēm
un vīriešiem nebūs – visas komandas
startēs kopā. Komandā jābūt diviem dalībniekiem – tie var būt divi vīrieši, divas
sievietes vai vīrietis un sieviete. Vecuma
ierobežojuma arī nav,» viņš skaidro. Tīkla
augstums atbildīs vīriešu komandu prasībām un būs 2,43 metri. Komandas tiks
sadalītas apakšgrupās.
Dalība turnīrā ir bez maksas, ja ko-

manda pieteiksies ne vēlāk kā dienu
pirms turnīra. Pieteikums, norādot abu
spēlētāju vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu,
jāsūta pa e-pastu vkbiolars@gmail.com.
Ja kāds piedalīties nolems pēdējā brīdī,
varēs pieteikties arī sacensību dienā uz
vietas līdz apakšgrupu izlozei, kas notiks
pulksten 11.45. Tad dalības maksa būs 10
eiro no komandas. «Ja turnīram pieteiksies vairāk nekā 24 komandas, priekšroka
būs jelgavniekiem,» norāda A.Jamrovskis,
piebilstot, ka līdz šim maksimālais komandu skaits sacensībās bijis 18.
Šī gada Jelgavas pilsētas pludmales
volejbola čempionātam būs divi posmi:
30. jūnijā un 25. augustā. Datumi izvēlēti
tā, lai sacensības nesakristu ar Latvijas
čempionāta posmiem un citām lielākām
pludmales volejbola sacensībām tuvākajā
apkaimē. Sacensības notiks Pasta salā,
sākums – pulksten 12. Skatītājiem ieeja
– bez maksas.
Čempionātu rīko vīriešu volejbola klubs
«Biolars/Jelgava» sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru.

Kā ierasts, J.Lūša kausa izcīņas laikā
sacenšas arī bērni un jaunieši U-12, U-14,
U-16, U-18 un U-20 vecuma grupās. No
Jelgavas startēja astoņi sportisti. Vislabāko rezultātu uzrādīja Bērnu un jaunatnes
sporta skolas treneres Santas Lorences
audzēknis Renārs Ragovskis, kurš U-12
zēnu grupā 19 dalībnieku konkurencē
izcīnīja 1. vietu – viņš 400 gramus smagu
šķēpu raidīja 31,88 metrus tālu. «Renārs
trenējas otro gadu, bet šādā vecumā bērni
nespecializējas un dara visu – Renārs arī
skrien, lec tālumā, met bumbiņu. Bet
šķēpmešana viņam ļoti patīk, un izskatās,
ka arī padodas. Viņš pats spēj izdomāt, kā
tehniski izpildīt metienu, kā arī sacensībās
demonstrē stabilu metienu sēriju. Esmu
konsultējusies ar kolēģi bijušo šķēpmetēju
Andi Anškinu, kurš arī atzīst, ka Renāram
šķēpmešana padodas, tāpēc ļoti ceru, ka
viņš turpinās trenēties,» tā S.Lorence.
J.Lūša kausa izcīņu Jelgavā jau sesto
reizi organizēja Latvijas Šķēpmetēju klubs
kopā ar Jelgavas Sporta servisa centru.

Pārstāv izlasi «Prezidenta balvā»
 Ilze Knusle-Jankevica

15. un 16. jūnijā Ogrē norisinājās vieglatlētikas sacensības «Prezidenta balva». Tajās startēja Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas komandas, kā arī sportisti no
Baltkrievijas, kuri komandu
ieskaitē gan nepiedalījās.
Latvijas izlasē bija iekļauti
četri jelgavnieki, no kuriem
vislabākais sasniegums –
sudraba godalga – diska
metējai Dacei Šteinertei.
D.Šteinerte disku raidīja 48,12
metrus tālu, un tas viņai deva 2. vietu. «Komandai izcīnīto punktu ziņā
labāk nevarēju vēlēties, bet rezultātu
gaidīju labāku,» norāda D.Šteinerte,
atzīstot, ka bija pārāk sakoncentrējusies un tas patraucēja. «Šis man
šosezon ir otrs labākais rezultāts. Pagājušajā nedēļā sacensībās Aizkrauklē
disku aizmetu 49 metrus,» papildina
sportiste.

Izlasei punktus deva dalībnieki,
kuri savā disciplīnā ierindojās sešniekā: 1. vietā – 6 punktus, 2. vietā – 5
punktus, 3. vietā – 4 punktus, 4. vietā
– 3 punktus, 5. vietā – 2 punktus, 6.
vietā – 1 punktu. Līdz ar to Latvijas
izlasei punktus deva arī jelgavnieki
Anastasija Vidončikova, kura 3000
metru kavēkļu skrējienā ar rezultātu
11:25,90 minūtes izcīnīja 4. vietu, un
šķēpmetējs Gatis Čakšs – arī viņam 4.
vieta ar 81,67 metrus tālu raidījumu.
Vēl Latvijas izlasē bija iekļauta
Jelgavas vieglatlēte Anna Ševčenko,
kura 400 metru barjerskrējienā ar
rezultātu 1:01,89 minūtes izcīnīja
7. vietu. Tas viņai bija personīgais
rekords, un, kā norāda Annas trenere Aļona Fomenko, pietrūkusi tikai
viena sekunde līdz pasaules U-20
vieglatlētikas čempionāta normatīva
izpildei. To A.Ševčenko mēģinās sa
sniegt Latvijas U-20 čempionātā, kas
notiks 21. un 22. jūnijā.
Latvijas izlase «Prezidenta balvā»
izcīnīja 2. vietu, piekāpjoties Lietuvas
vieglatlētiem.
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Sporta pasākumi
 21. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš
(Pasta salā).
 23. un 24. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba regate «Līgo» (Lielupē
Pils salas pusē).
 26. jūnijā pulksten 11 – Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-14 grupas
jauniešiem: «Jelgavas BJSS»/JFA «Jelgava»
– FK «Dinamo Rīga 3» (ZOC).

Metālapstrādes uzņēmums SIA «AMATEKS»
(reģ.Nr.40003576806) aicina darbā
STRĀDNIEKU(-CI) (var būt bez pieredzes).
Darba pienākumi:
• nestandarta detaļu ražošanas palīgdarbi;
• izejmateriālu sagatavošana ražošanai;
• spēja strādāt precīzi;
• spēja uzturēt kārtību;
• augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs);
• labus darba apstākļus;
• izaugsmes iespējas;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• draudzīgu kolektīvu.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūgums pieteikties, CV sūtot pa e-pastu office@amateks.lv.
Atlases periods – līdz 2. jūlijam.

Loģistikas firma SIA «Girtekos logistika»
(reģ.Nr.40103168500)
savai komandai aicina pievienoties

SAIMNIECĪBAS DARBINIEKU(-CI) –
zelta rokas, kas māk naglot, skrūvēt, salabot, krāsot
utt. Meklējam atbildīgu cilvēku, kuram var uzticēt
noliktavas saimniecību.
Mūsu galvenās prasības ir: augsta atbildības izjūta un
godprātīga attieksme pret darbu – jābūt atbildīgam pret
savu darbu un uzticēto inventāru.
Strādājot pie mums, jums būs: sociālās garantijas.
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba
maršrutā Jelgava–Ozolnieki–Olaine–Jelgava).
CV sūtīt pa e-pastu olu@girteka.eu.
Tālrunis 23203844 (Olga).

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Valērija Mihailova
(dzimšanas dati – 03.04.1952., deklarētā
dzīvesvieta – Rožu iela 1/3 – 16, Jelgava)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut
kas zināms par minētās personas radiniekiem, pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Piedāvā darbu
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu malkas katla kurinātājam(-ai). Informācija pa tālruni 29225453
(C, P, S no plkst.11 līdz 17).
SIA «Rūķu māja» PPII (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu pirmsskolas skolotājai(-am).
CV sūtīt pa e-pastu blark@apollo.lv.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.
Nr.43603022128) piedāvā darbu būvgružu atkritumvedēja vadītājam(-ai) un traktortehnikas
vadītājam(-ai) šķirošanas stacijā un poligonā
«Brakšķi». CV sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv vai ienest personīgi Jelgavā, Dobeles
šosejā 34, 2. st., 4. kab. T.26356403, 20383141.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.4003290898)
aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi šajā
amatā. Darbs vienā maiņā K.Barona ielā
40, Jelgavā. T.29226133.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703)
piedāvā labi atalgotu darbu apdares
meistaram(-ei) lakotājam(-i). T.29537176.
SIA «ASB Fabrika» (reģ.Nr.41701004376)
piedāvā darbu pārdevējai(-am) Jelgavas
tirgū, dzīvnieku barības veikalā. Var būt
pensionāre(-s). T.29492941.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Lotāra Millera
tuviniekiem un radiniekiem,
viņu kapu kalniņā guldot.
JPPI «Sporta servisa centrs»

Aizsaulē aizgājuši
SERGEJS CIUĻINS (1962. g.)
SERGEJS AFOŅINS (1924. g.)
VELTA EIHMANE (1938. g.)
ANASTASIJA PAUČA (1949. g.)
JEĻENA VĪTIŅA (1939. g.)
ALBĪNE MARKOVA (1933. g.)
VLADIMIRS JAKUBOVS (1938. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Pirmdiena, 25. jūnijs
LTV1

Otrdiena, 26. jūnijs
LTV1

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2661.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 57.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA 2018».
Dižģimeņu koncerts «Dzimtas dziesmas».*
12.25 Brīvības vēstneši. Dokumentāla filma.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ceturtā studija.*
13.55 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 115. un 116.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2661.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Velomūzika. No Sakstagala līdz Raunai. Dokumentāla filma.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Zāģeri. Dokumentāla filma.
0.00 Atslēgas (ar subt.).*
0.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.45 Adreses (ar subt.).*
1.15  Vistu pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.).

5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2662.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 58.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Velomūzika. No Sakstagala līdz Raunai. Dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1.sērija.
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 117. un 118.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2662.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Mūzika – mans «Credo».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.35 Latvijas kods. Rīgas kungi. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos.*
1.05 Uzvelc tautastērpu!*
1.35 Ceturtā studija.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. 10.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
7.35 Skaņusaite Latvijā.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 113. un 114.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Japāna – Senegāla.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Polija – Kolumbija.*
12.50  Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.20 Aculiecinieks.*
13.40 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu...».*
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Urugvaja – Krievija.
17.50 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
17.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Urugvaja – Krievija.
19.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Saūda Arābija – Ēģipte.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Irāna – Portugāle.
21.50 Sporta ziņas (krievu val.).
21.54 Laika ziņas (krievu val.).
21.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Irāna – Portugāle.
23.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Spānija – Maroka.
0.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
1.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 36.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 13.sērija.
11.40 Debesu mirdzums tavās acīs. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 6.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 14.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Nāvējošā cīņa. Krievijas detektīvfilma. 1980.g.
22.45 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 16.sērija.
0.20 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
0.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
2.15 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 115. un 116.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Spānija – Maroka.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Urugvaja – Krievija.*
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Saūda Arābija – Ēģipte.*
14.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Irāna – Portugāle.*
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Dānija – Francija.
17.50 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
17.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Dānija – Francija.
19.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Austrālija – Peru.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Nigērija – Argentīna.
21.50 Sporta ziņas (krievu val.).
21.54 Laika ziņas (krievu val.).
21.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Nigērija – Argentīna.
23.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Islande – Horvātija.
0.50 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
0.55 Vienas dienas restorāns.*
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 37.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 14.sērija.
11.40 Kad nevar uzticēties. Austrijas melodrāma. 2006.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 7.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 15.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 67.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ketija Forda. Kāpēc es teicu «jā»?
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 4. Seriāls. 2017.g. 3.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 27.sērija.
2.15 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3

TV3

5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
6.55 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.50 Relikviju mednieki. ASV piedzīvojumu filma. 2013.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 2.sērija.
12.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 50.sērija.
12.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 31.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 20. un 21.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 21.sērija.
21.00 Kobra 11-22. Seriāls. 6.sērija.
22.05 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
23.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.00 Sveika, Rīga!*
0.35 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 21.sērija.
1.35 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 67., 68. un 69.sērija.
3.05 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.

5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
6.55 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 Lampūnu brīvdienas. ASV komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 3.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 6.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 21. un 22.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 22.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 25.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 11.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2016.g. 21.sērija.
23.55 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.50 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 22.sērija.
1.50 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 70., 71., 72. un 1.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA
Trešdiena, 27. jūnijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2663.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 59.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.55 TIEŠRAIDE. Polijas Republikas prezidenta Andžeja Dudas
un Agatas Kornhauseres-Dudas kundzes oficiālā vizīte
Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
11.30 Olga Dreģe. Mirkļu pieskārieni.*
12.30  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
13.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.50  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 2.sērija.
14.25 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 119. un 120.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 58.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2663.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 3.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.15 Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku.
Rīgas kinostudijas drāma. 1980.g.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10  Izsauciet vecmāti! 5. Lielbritānijas seriāls. 5. un 6.sērija.
1.10 Uzvelc tautastērpu!*
1.40 Noķert tradīciju aiz astes.*

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 117. un 118.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Islande – Horvātija.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Dānija – Francija.
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Austrālija – Peru.*
14.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nigērija – Argentīna.*
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Koreja – Vācija.
17.50 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
17.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Koreja – Vācija.
19.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Meksika – Zviedrija.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Serbija – Brazīlija.
21.50 Sporta ziņas (krievu val.).
21.54 Laika ziņas (krievu val.).
21.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Serbija – Brazīlija.
23.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Šveice – Kostarika.
0.50 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 38.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 15.sērija.
11.40 Ketija Forda. Kāpēc es teicu «jā»? Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 8.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 16.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 68.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. ASV realitātes šovs. 2012.g. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.30 Gangsteru mednieki. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.35 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 7.sērija.
1.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
1.45 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
6.55 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Karalienes izmērā. ASV drāma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 4.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 11.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 22. un 23.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 23.sērija.
21.00 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 20.sērija.
21.45 Tēta nedienas 5. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
1.15 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 23.sērija.
2.40 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 2. un 3.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 28. jūnijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*

Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2664.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 60.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Gribas un talanta svētītā. Marina Rebeka.
LTV dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 3.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 121. un 122.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 59.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2664.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 4.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.25 Guntara Rača autorkoncerts.*
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Gleznotājs Laris Strunke. Dokumentāla filma.
0.25 Dziedātspēks. LTV videofilma.
1.30 Uzvelc tautastērpu!*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 119. un 120.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Šveice – Kostarika.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Koreja – Vācija.*
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Meksika – Zviedrija.*
14.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Serbija – Brazīlija.*
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Senegāla – Kolumbija.
17.50 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
17.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Senegāla – Kolumbija.
19.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Japāna – Polija.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Anglija – Beļģija.
21.50 Sporta ziņas (krievu val.).
21.54 Laika ziņas (krievu val.).
21.56 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Anglija – Beļģija.
23.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Panama – Tunisija.
0.50 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 39.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 16.sērija.
11.40 Mīlas dēka mūža garumā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 9.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 17.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 69.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 7.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. ASV realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 8.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.15 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 16.sērija.
1.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
6.55 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 Pēdējā Mimzija. ASV fantāzijas filma ģimenei.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 5.sērija.
12.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 25.sērija.
13.05 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 23. un 24.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 24.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 9.sērija.
22.00 Kingsman: slepenais dienests. Spraiga sižeta komēdija. 2014.g.
0.30 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
2.05 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 4., 5. un 6.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 29. jūnijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma». Speciālizlaidums no Zāļu tirgus.
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2665.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 61.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 4.sērija.

13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 123. un 124.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 60.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2665.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Aculiecinieks.*
19.05 Kurš ir kurš? (Ar subt.)*
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Ezera sonāte. Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma (ar subt.).
22.50 Nakts ziņas. 22.59 Sporta ziņas. 23.01 Laika ziņas.
23.05 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.*
0.00 Zāģeri. Dokumentāla filma.
1.40  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
2.40  Izsauciet vecmāti! 5. Seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
4.35 Dzintara puse.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 121. un 122.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Panama – Tunisija.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Senegāla – Kolumbija.*
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Japāna – Polija.*
14.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – Beļģija.*
16.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
17.05 Aculiecinieks.*
17.20 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls. 1.–3.sērija
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Neredzamā fronte. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Neprātīgais motosports. Dokumentāla filma.
22.30  Šāvējs. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2015.g.
0.40 Vinila valdzinājums. Vasaras koncerts Kuldīgā.*
3.30 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 40.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 17.sērija.
11.40 Kur laime iesākas. Austrijas romantiska drāma. 2006.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 10.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 18.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 70.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 8.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Pagātnes ļaunestības.
Izmeklē Emma Fīldinga. ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.00 Skūpsts pie ezera. Kanādas melodrāma. 2012.g.
0.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.40 900 sekundes.*
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
6.55 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 Varenās pīles 3. ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 9.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 23.–26.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 «G-Force»: specvienība. ASV piedzīvojumu komēdija.
22.05 Teds. ASV komēdija. 2012.g.
0.10 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
1.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 24.sērija.
2.10 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 30. jūnijs
LTV1
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00  Varžu karalis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.10 Resgalības 3. Animācijas filma.
11.20 Dzintariņam – 60. TDA «Dzintariņš» 60 gadu jubilejas
koncerts. 1. daļa.*
12.25 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.25 Vienas dienas restorāns.*
13.55 Kurš ir kurš? (Ar subt.)*
15.25 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
17.00  Čiloje – apburtais arhipelāgs. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Paslēpes mūzikā. Elīna Garanča. Dokumentāla filma.
19.30 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
23.15  TV PIRMIZRĀDE. Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2018.
0.30  Šāvējs. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2015.g.
2.40 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts.*

Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Eiropas neskartā daba. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
10.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Dziesmu kari. Koru konkursa fināls.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Dziesmu kari. Koru konkursa fināls.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
19.00 Aculiecinieks.*
19.15 Logs uz pasauli. Honkonga. Dokumentāla filma. 8.sērija.
19.50 Latvijas leģendas. Viktors Kalnbērzs (krievu val., ar subt.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
0.50  Neredzamā fronte. Dokumentāla filma.
2.25 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012». Dižkoncerts.*
3.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis».
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

Svētdiena, 1. jūlijs
LTV1
5.15 Zuši. Dokumentāla filma.
5.25 Divi ezeri. Viens dumpis. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētki. Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana.
11.00  Pa pilsētu jumtiem. Buenosairesa. Dok.filmu cikls (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums Jelgavas Sv. Simeona un Annas pareizticīgo katedrālē.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.30 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
14.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Svētku daībnieku gājens.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Atklāšanas pasākums svētku dalībniekiem.
23.45 Likteņdzirnas. Latvijas melodrāma (ar subt.). 1997.g.

1.40  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
3.25 Imanta dienas Cēsīs 2012.*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Vienas dienas restorāns.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.05 Latvijas leģendas. Viktors Kalnbērzs (krievu val., ar subt.).*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 3.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.* Astotdaļfināls.
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.05  Neprātīgais motosports. Dokumentāla filma.
14.30 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Dalībnieku gājiens. Goda vārti.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
19.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Dalībnieku gājiens. Goda vārti.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
23.00 Futbola spēļu apskats.
23.10 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*

1.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintaram» – 30.
4.00 Tikai rozes. Dzied J.Sproģis.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs. *

LNT
5.00 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 8. un 9.sērija.
5.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
7.40 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 9. un 10.sērija.
11.00 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 9.sērija.
11.40 Amerikas sliktākie pavāri 3. ASV realitātes šovs. 2012.g.
13.40 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
14.30 Bernards. Animācijas seriāls.
14.40 Reiz viņi satikās. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 78.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 39. un 40.sērija.
22.45 Tālu no mājām. ASV drāma. 2014.g.
0.35 Mīlas dēka mūža garumā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
2.10 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
2.50 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
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3.40 LNT brokastis.*
4.25 Jauniņā 4. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
7.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.25 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.55 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.25 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.05 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 1.sērija.
12.45 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 20.sērija.
13.30 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 13.sērija.
14.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 33.sērija.
15.05 Mūmija 3: skorpionu karalis. Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
17.00 Nejaukais es. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 1.sērija.
20.10 Ātrs un bez žēlastības. ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
22.20 Pēc saulrieta. ASV komiska spraiga sižeta filma.
0.25 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 16. un 17.sērija.
1.20 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 1.sērija.
2.45 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 14.sērija.
3.30 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
4.40 TV3 ziņas.

Lielākais kultūras pasākumu organizators Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» (reģ.Nr.90001282471)
savai komandai aicina pievienoties SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU(-I).

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards. Animācijas seriāls.
5.25 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.50 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 4.sērija.
7.55 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Noliktavu kari. Realitātes šovs. 2010.g. 6., 7. un 8.sērija.
11.30 Amerikas sliktākie pavāri 3. ASV realitātes šovs. 2012.g.
14.20 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 8.sērija.
14.50 Skūpsts pie ezera. Kanādas melodrāma. 2012.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 77.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Pagātnes ļaunestības. Izmeklē Emma Fīldinga. Detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 37. un 38.sērija.
23.15 Kur laime iesākas. Austrijas romantiska drāma. 2006.g.
1.00 Debesu mirdzums tavās acīs. Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.30 Kad nevar uzticēties. Austrijas melodrāma. 2006.g.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

Galvenie pienākumi:
• plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt iestādes rīkoto
pasākumu reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas;
• nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai;
• veidot iestādes un iestādes organizēto pasākumu publicitāti;
• plānot un veidot iestādes mājaslapas saturu;
• plānot un veidot komunikāciju iestādes sociālo tīklu
portālu kontos;
• apmeklēt kultūras pasākumus un atspoguļot iestādes
komunikācijas kanālos;
• darbs gan individuāli, gan komandā, saskarsme
reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Prasības:
• augstākā izglītība sabiedriskajās attiecībās, mārketingā
vai žurnālistikā;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiska un
loģiska domāšana;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.
CV un motivācijas vēstuli līdz 29.06.2018. sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.50 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 51.sērija.
09.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.–19.sērija.
13.25 Mazais bruņinieks Trenks. Vācijas animācijas filma. 2015.g.
15.00 Plāksteris Adamss. ASV traģikomēdija. 1998.g.
17.10 «G-Force»: Specvienība. ASV piedzīvojumu komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Nejaukais es. ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 Mūmija 3: skorpionu karalis. Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
23.20 Kingsman: slepenais dienests. Spraiga sižeta komēdija. 2014.g.
1.50 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 10.sērija.
2.25 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 1.–4.sērija.
4.30 TV3 ziņas.

SIA «StarTours» (reģ.Nr.LV43603019984)
meklē darbiniekus(-ces):

CEĻOJUMU KONSULTANTU(-I) MENEDŽERI(-U),
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU(-I) MENEDŽERI(-U).
Ja esi ar:
• teicamām pārdošanas spējām;
• neatlaidīgs(-a), lojāls(-a) un spējīgs(-a) sasniegt
aģentūras mērķus;
• radošām idejām, vērstām uz klientu vēlmēm;
• prasmi komunicēt latviešu, krievu un angļu valodā;
• ļoti labām «MS Office» prasmēm;
• priekšrocība: darba pieredze tūrisma aģentūrā.
Piedāvājam atbildīgu, radošu, dinamisku darbu kā pamatu
karjeras izaugsmei un konkurētspējīgam atalgojumam.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu startours@startours.lv.

Olaines 1. vidusskola

Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība
un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes
latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• labu atalgojumu;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• dienesta dzīvokli;
• sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt
pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

Seko mums arī portālos:

facebook.com

ZM
A

KS

AS

draugiem.lv un

BE

(reģ.Nr.9000023854) aicina darbā
• matemātikas skolotāju,
• matemātikas un fizikas skolotāju,
• ķīmijas skolotāju,
• latviešu valodas un literatūras skolotāju,
• latviešu valodas un literatūras skolotāju
mazākumtautību plūsmā sākumskolā,
• sociālo zinību skolotāju,
• krievu valodas (svešvaloda) skolotāju,
• pedagoga palīgu(-dzi),
• pagarinātās dienas grupas skolotāju,
• spāņu valodas (interešu izglītība) skolotāju.

KURSI

27. jūnijā pl. 17
1730
17330
1. augustā pl. 17
1730
22. augustā pl. 17
1730
17330

Topošo vecāku skola
Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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NOTIKUMI

Latvijai – 100

Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs

Ēkas un cilvēku
likteņi

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Gabriels Sprūgis, 11 gadi

Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka pēc Otrā pasaules kara – šajā laikā namā dzīvoja Jelgavas cietuma darbinieki ar ģimenēm, un teritorija bija daļēji slēgta.
Foto: Jelgavas pilsētas Būvvaldes arhīvs, 1139. fonds
 Jana Bahmane

Ābele
Vecas lauku mājas,
Krunkaina ābele sētā, daudz atvašu tai,
Dažas sārtiem vaigiem, svaigas,
smaržo kā dzestrs Jāņu rīts;
Pēc Līgo dziesmām skandinātām.

Smagnējie spārni lauž ābelei zarus,
Zvirbuļi ābolus grauž, ābeles atvases
trauslās.

Zari, tie lokani,
Vējš kā priekšnieks bez atvaļinājuma
Pāris rūsganu, iepuvušu,
tos purina, komandē,
Ar rētām līdzi nestām visa mūža Ātrāk vaļā nelaidīs, kamēr vien pēdējā
garumā, kas nesadzīst...
lapa nebūs žēlabaini nokritusi uz zemes
Dažas jau pazemē iegrimušas, Kā asara no mātes acīm, kas vēl
atdusās.
aizvien redz mazo puiku ābelē sēžot...
Bet ābele sētsvidū gozējas,
Putnu smago spārnu apsēsta,

ALISE BRIKMANE,
Jelgavas 4. vidusskola, 9.b klase

Pasākumi pilsētā
21. jūnijā – «Baltica 2018». Novadu diena Jelgavā. Vasaras saulgrieži. No
pulksten 17.30 līdz 18.30 – folkloras kopu sadziedāšanās pilsētā. No pulksten
20 – vainagu un vītņu pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, danči kopā ar
folkloras kopām no Igaunijas, Pļaviņām un Zemgales novada (Jelgavas pils salā).
22. jūnijā pulksten 20 – TV3 Līgo Jelgavā «Līgo skaisti šovakar!» jeb Baiba
Sipeniece-Gavare mudina piedzīvot īstos Jāņus. Viesi – J.Streičs, I.Akuratere, O.Rajecka, N.Jakušonoks, U.Marhilevičs, Jaunais Jāņu orķestris, «Laimas muzykanti»,
Igauņu un Tihovsku ģimene, N.Rutulis, A.Gruzdiņš u.c. Pulksten 23 – nakts
balle ar brāļiem Auzāniem (derīga koncerta ieejas biļete). Biļešu cena – 5–18 €
(Uzvaras parkā).
23. jūnijā pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Skroderdienas
«Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
24. jūnijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
30. jūnijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Jaunumi Jelgavas novadā».
Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums – no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
30. jūnijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
4. jūlijā pulksten 14 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis pie
piemiņas akmens (Svētbirzē).
14. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ozolnieku novada īpašās
vietas un stāsti». Ilgums – 8 stundas (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa,
pulksten 10.15 – pie Ozolnieku tautas nama).
15. jūlijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
21. jūlijā pulksten 11 – veloekskursija ««Prāta vētras» ceļš no skolas aktu zāles
līdz arēnai». Ilgums – 3 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
21. jūlijā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Kokapstrāde,
koka karošu izgatavošana». Meistare – D.Lēgenberga. Dalības maksa – 3,50 €.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 21 – grupas «Prāta vētra» vasaras koncerttūre. Biļešu
cena – 25–40 € (pļavā pretī Jelgavas pilij).
28. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Reprīze» J.Kaufelda vadībā.
Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).

Izstādes
Līdz 22. jūnijam – «Latvijai 100»: TLMS «Dardedze» izstāde «Tautas tērpi –
tradicionālie un jaunrade» (kultūras namā).
Līdz 22. jūnijam – U.Rogas Zīmēšanas studijas gada nobeiguma darbu izstāde
(kultūras namā).
Līdz 26. jūnijam – A.Gibetas mākslas studijas gleznu izstāde «Septiņas
noskaņas» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. jūnijam – izstāde «Jelgavas Tautas teātris»: atskats tā izveidē, darbībā,
Jelgavas pilsētas kultūras attīstībā (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. jūnijam – Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde «Padebeši» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā)

«Es uzskatu, ka ir svarīgi izzināt ēku, kurā dzīvo, strādā – tas
vairo piederības izjūtu. Mums ir jāsaprot, kādam laikaposmam
konkrētais nams pieder, ko tas mums var pavēstīt. Līdz šim Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka kā arhitektūras piemineklis nekad
nav pētīta – jā, daudziem ir zināms, ka šī ir viena no retajām
pilsētā, kas gandrīz neskarta saglabājusies pēc Otrā pasaules
kara, bibliotēkai ir unikāls balkoniņš ar 19. gadsimta sākumam
raksturīgiem čuguna mežģīņu lējumiem, bet ir vēl daudz neizzinātā,» stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas
vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga, kura nupat aizstāvējusi maģistra
darbu «Jelgavas pilsētas bibliotēka Akadēmijas ielā 26: ainavas
kultūrvēsturiska lasīšana» un interesentiem piedāvā bibliotēkas
vēstures lappusēs ielūkoties caur izzinošām ekskursijām.
B.Īvāne-Kronberga maģistra darbu
izstrādāja, studējot Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju
nodaļā. «Tā bija gan profesionāla interese, gan arī dziļa iekšējā motivācija.
Protams, Jelgava savā ziņā ir fenomens,
jo 1944. gadā tika nopostīta teju visa pilsēta, taču nevar dzīvot ar pieņēmumu,
ka nekas nav saglabājies. Bibliotēkā
sāku strādāt pirms diviem gadiem
un saskāros ar lasītāju un bibliotēkas
darbinieku interesi par to, kas šajā ēkā
ir bijis agrāk. Sapratu – mums ne tik
ļoti pietrūkst skaistu, jaunu telpu, cik
izpratnes un zināšanu par ēku, kurā
strādājam,» vērtē B.Īvāne-Kronberga,
piebilstot, ka Jelgava neapšaubāmi ļoti
mainījusies un ir sakoptāka nekā pirms
gadiem desmit, kad viņa šeit ieradās.
Tiek uzskatīts, ka ēka, kurā šobrīd
atrodas Jelgavas pilsētas bibliotēka, kā
īres nams būvēta 20. gadsimta sākumā,
taču B.Īvāne-Kronberga izsaka pieņēmumu, ka tā varētu būt celta nedaudz
agrāk – 19. gadsimta beigās. «Par to
liecina ēkas eklektiskā arhitektūra,
kas vairāk raksturīga 19. gadsimta
beigām, kā arī citi pavedieni, kas pirms
publiskošanas vēl jāpārbauda turpmākos pētījumos. Viena no interesantām
oriģinālajām detaļām, kas saglabājusies
līdz mūsdienām, ir īres namam neraksturīgi plašās parādes kāpnes. Apsekojot
ēku kopā ar arhitekti Liesmu Markovu,
secinājām, ka, iespējams, ēkai bijušas
arī sabiedriskas funkcijas – periodikā
bibliotēkas adresē minēti divi ārsti –

Alfrēds Zīriņš un Jānis Urjānis –, kuri
pirmskara Jelgavā pieņēmuši pacientus.
Taču tikpat labi plašā un reprezentatīvā
kāpņu telpa var būt arī vienkārši arhitekta iecere,» skaidro maģistra darba
autore.
Sadarbībā ar arhitekti L.Markovu
B.Īvāne-Kronberga izzināja ēkas arhitektoniku, taču par cilvēkiem, kuri šeit
dzīvojuši, un viņu likteņiem vēstīja arhīvos iegūtā informācija un intervijas ar šīs
ēkas un kaimiņmāju iedzīvotājiem. «Viena no šobrīd vērtīgākajām dokumentācijām ir Latvijas Nacionālajā arhīvā atrastās nama dzīvokļu kartītes ar 1935. gada
tautas skaitīšanas datiem. Tie liecina par
to, ka Latvijas neatkarības laikā, 1930.
gados, ēkā bija 8–9 dzīvokļi, kuros mita
ārsti, tirgotāji, arī atslēdznieks un upju
padziļināšanas darbinieks, proti, cilvēki
ar visdažādāko nodarbošanos, kuru vidū
bija gan latvieši, gan ebreji. Piemēram,
lielākais dzīvoklis tolaik piederēja kādam
ebrejam – tajā bija astoņas istabas, un
pieejamā informācija liecina, ka viņš tās
ir izīrējis,» atklāj bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja.
Taču ēkas funkcijas krasi mainījās pēc
Otrā pasaules kara, kad tā tika nodota
Iekšlietu ministrijas vajadzībām, – tad
tur dzīvoja Jelgavas cietuma darbinieki
ar savām ģimenēm. «Cik zināms, ēkai
pēc kara bija izdedzis jumts, bet tās
konstrukcija bija maz bojāta, tādēļ arī
mūsdienās ēka izskatās gandrīz tāpat.
1949. gadā nams tika atjaunots un
nodots cietuma vajadzībām. Salīdzinot

ar valsts neatkarības gadiem, pēckara
laikā ēkā notika nozīmīgas pārmaiņas
– agrāko astoņu dzīvokļu vietā bija
ap 30,» skaidro B.Īvāne-Kronberga.
Intervējot blakusmāju iedzīvotājus,
kas mitinājušies šajā Akadēmijas ielas
posmā pēc Otrā pasaules kara, maģistra
darba autore atklājusi, ka tolaik cilvēki
no tās vairījās, gāja ar līkumu, nams bija
daļēji slēgta teritorija, turklāt diezgan
nolaista. «Manam aicinājumam dalīties
atmiņās par bibliotēkas ēku atsaucās
trīs kādreizējie ēkas iedzīvotāji – divi
kungi, kuri šeit dzīvoja pēc Otrā pasaules kara, būdami bērni, un kundze, kura
šeit mitinājās ap 1960. gadu. Bērnības
atmiņās parādās izolētības sajūta – ēkai
ir liels pagalms, ko toreiz apjoza augsts
žogs, un bērni lielākoties spēlējās un
uzturējās šajā teritorijā. Sadzīve pēckara
Jelgavā nebija viegla, un arī mūsu nama
iedzīvotājus dzīve nebija lutinājusi,»
stāsta darba autore. Viņa piebilst, ka
intervijas esot bijušas emocionālas un
plašas, un nav tik viegli uzlikt uz papīra
šo cilvēku likteņus.
Šis ir tikai neliels ieskats tajos stāstos,
ko atklājusi un analizējusi pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja,
bet, kā uzskata viņa, tomēr ir daudz neizzinātā, ir ko meklēt arhīvos, kā arī jāpaspēj pierakstīt to iedzīvotāju atmiņas,
kas vēl atceras dzīvi pēckara Jelgavā.
«Viena no bibliotēkas kā atmiņas institūcijas funkcijām ir kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana un popularizēšana,
tādēļ, pamatojoties uz šo pētījumu,
piedāvājam ekskursijas, kuru gaitā var
iepazīt bibliotēkas vēstures stāstu,» tā
maģistra darba autore.
Pieteikties bezmaksas ekskursijai
var pa tālruni 63007747 vai pa e-pastu
info@biblioteka.jelgava.lv – optimālais
grupas dalībnieku skaits ir apmēram
desmit cilvēku.
«Protams, tagad uz bibliotēkas ēku
raugos citādāk – ievēroju detaļas, kurām
ikdienā vienkārši gāju garām, piemēram, bibliotēkas fasādes krāsu toņu atšķirību, neparastās ķieģeļu arhitektūras
nianses,» tā B.Īvāne-Kronberga. Jāatgādina, ka bibliotēka ēkā Akadēmijas ielā
26 atrodas kopš 1984. gada.

Izzinās ievērojamu Jāņu likteņstāstus
 Jana Bahmane

Jāņu dienā, 24. jūnijā, pulksten 12 notiks cikla «Jelgavas likteņstāsti» ekskursija, kas stāstīs par ievērojamiem Jelgavas
Jāņiem. «Jāņu likteņstāstos vairāk baudīsim dabu – plānota
pastaiga pa Pils salu līdz jaunajam skatu tornim un pa Liel
upes promenādi, kafijas pauze «Silvas» tējas namiņā. Būs arī
Līgo dziesmu konkurss un mīklu minēšana. Vienvārdsakot
– nopietni likteņstāsti mīsies ar Jāņu dienas ēverģēlībām,»
ieskatu ekskursijā sniedz gide Signe Lūsiņa.
Izzinošās pastaigas dalībnieki varēs
vairāk uzzināt par Jelgavas Latviešu
biedrības teātra vadītāju tulkotāju
Jāni Steglavu (tēvu), izdevēju un
aktieri Jāni Brigaderu, aptiekāru un
farmaceitu Jāni Herteli, skolotāju
Jāni Gresti, pulkvedi Jāni Rapu,

rakstnieku un pedagogu Jāni Eduardu Lapiņu, gleznotāju Jāni Valteru,
grāmatu izdevēju Jāni Rapu, ķirurgu
Jāni Jankovski, izgudrotāju un lidotāju Jāni Steglavu (dēlu) un ķīmiķi
Jāni Poli. Proti, Jāņu likteņstāstu ekskursijā stāstos un fotogrāfijās varēs

iepazīt personības, latviešu vīrus ar
vārdu Jānis, kuri Latvijas un Jelgavas
labā paveikuši ievērojamas lietas.
Ekskursija pie Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa sāksies
pulksten 14, un tās plānotais ilgums
ir divas stundas. Pieteikt savu dalību
ikviens, kas vēlas izzināt Jelgavas vēsturi un papildināt vasaras saulgriežu
atzīmēšanu ar izglītojošu ekskursiju,
var pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka gide S.Lūsiņa cikla
ekskursijas organizē bez maksas – tas
ir dāvinājums jelgavniekiem un citiem
interesentiem valsts simtgadē. Nākamās «Jelgavas likteņstāstu» ekskursijas plānotas 29. jūlijā un 26. augustā.

