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«Zīļuks» – atklāts!

1899. gadā Jelgavā notika pirmās pilsētas domes vēlēšanas
(pirms tam pilsētas pārvalde
atradās rātes rokās). Tika paredzētas trīs pilsētas pašvaldības
institūcijas: pilsētas vēlētāju
sapulce, pilsētas dome un pilsētas valde ar pilsētas galvu
priekšgalā. Vēlētāju tiesības bija visiem 25 gadus sasniegušiem
pilsētas iedzīvotājiem, kuri bija Krievijas pavalstnieki, viņiem pilsētas
teritorijā bija ar nodokli apliekams īpašums, viņiem bija jābūt nodokļu
maksātājiem un galvenais – nedrīkstēja būt nodokļu parāds.
Interesanti ir tas, ka vēlēšanu tiesības piešķīra arī juridiskām personām – dažādām valsts un sabiedriskajām iestādēm, korporācijām,
biedrībām, baznīcām. Tādējādi viena persona varēja balsot vairākas
reizes – uz personīgā īpašuma pamata un kā cita īpašuma pārstāvis. Par sievietēm un pilngadību nesasniegušām personām balsoja
pilnvarotie.
Vidēji vēlēšanās piedalījās ap trīs procenti pilsētas iedzīvotāju. Ir
zināms, ka 1. domes vēlēšanās piedalījās tikai 300 cilvēki. Pilsētas
domē atkarībā no iedzīvotāju skaita ievēlēja nedaudz vairāk par 60
domniekiem.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Šodien Jelgavā –
Eiropas līgas spēle
futbolā pret bulgāriem
 Ilze Knusle-Jankevica

«Šai spēlei gatavojamies ļoti nopietni – ir
jāpārslēdzas no Latvijas
čempionāta uz Eirolīgu,
jāatkārto saspēles, kas
bija izjukušas traumētu
spēlētāju dēļ, kā arī uz
šo spēli mums pievienojies jauns uzbrucējs
– Vjačeslavs Suškins.
Esam vērtējuši arī mūsu
pretiniekus – spēcīgi,»
pirms gaidāmās spēles,
kuras sākums Zemgales
Olimpiskajā centrā būs
pulksten 19, saka FK «Jelgava» galvenais treneris
Vitālijs Astafjevs.

Vakar svinīgi atklāta jaunā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks» Skautu ielā 1a. Šis ir 11. pašvaldības bērnudārzs, kurā kopumā sešās grupiņās paredzēta vieta 152 bērniem. Šobrīd vēl norit grupu komplektācija. «Zīļuka» vadītāja Inga
Donova (centrā) atzīst, ka noskaņojums ir optimistisks, jo mazie jelgavnieki iestādē ienesuši dzīvību. «Beidzot «Zīļukā» skan
bērnu čalas, nams ir piepildīts. Darbs ar bērniem sniedz prieku, un ceram, ka mazos jelgavniekus izaudzināsim par krietniem
cilvēkiem, dodot visu nepieciešamo, lai sagatavotu viņus skolai. Protams, ikdienā neiztikt bez grūtībām, taču mēs strādāsim
ar lielu atbildību,» tā vadītāja I.Donova. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš iestādes vadītājai un pedagogu komandai vēlēja, lai kolektīvam pietiek spēka izaudzināt radošus bērnus, lai ir gandarījums par paveikto un lai jaunā paaudze būtu
prasīga un zinātkāra. Jelgavas mērs pašvaldības vārdā bērnudārzam «Zīļuks» uzdāvināja jaunākos pilsētas pamatzināšanu
ruļļus, katrai grupai – mīksto rotaļlietu Jelgavas alnīti un bilžu albumu «Jelgava». Kā bērnudārzs «Zīļuks» sagatavojies darbam,
plašāk lasiet 4. lpp.
Foto: Raitis Supe

Jelgavas poliklīnikas valdes
locekles amatam virza Guntu Arnīti
 Kristīne Langenfelde

Noslēdzies Jelgavas
pašvaldības izsludinātais konkurss uz SIA
«Jelgavas poliklīnika»
valdes locekļa amatu.
Kopumā no 12 pretendentiem konkursa
vērtēšanas komisija kā
labāko atzinusi Guntu
Arnīti.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības izpilddirektore un
konkursa komisijas priekšsēdētāja Irēna Škutāne, visi pretendenti tika vērtēti atbilstoši
izsludinātā konkursa nolikumam. «Kā galvenās prasības
pretendentiem uz SIA «Jelgavas
poliklīnika» valdes locekļa amatu

bija izvirzītas: augstākā izglītība,
trīs gadu darba pieredze valsts
vai pašvaldību iestādes darbā;
zināšanas finanšu, ekonomikas
un saimniecisko procesu vadības
jautājumos. Tāpat katram pretendentam bija jāiesniedz arī kapitālsabiedrības attīstības plāns
turpmākajiem diviem gadiem,»
skaidro I.Škutāne, atzīstot, ka
kandidāti bija nopietni, bet pēc
kopīgā vērtējuma par labāko
konkursa vērtēšanas komisija
atzina G.Arnīti.
G.Arnīte kopš 2007. gada strādā Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās
pārvaldes Juridiskā sektora
vadītājas vietnieces amatā, līdz
tam bijusi Jelgavas domes juriste, bet laika posmā no 2000. līdz
2004. gadam strādājusi Ārlietu

ministrijā. Kā galvenās kandidātes stiprās puses konkursa
vērtēšanas komisija noteikusi ilgstošu darba pieredzi pašvaldībā,
labas zināšanas juridiskajā jomā,
pieredzi juridisko jautājumu kārtošanā tieši kapitālsabiedrībās,
iepirkumu procedūras pārzināšanu, darba tiesības, darba organizāciju, pieredzi komunikācijā
ar citu kapitālsabiedrību valdes
locekļiem, labas svešvalodas
zināšanas, kā arī kvalitatīvi sagatavotu SIA «Jelgavas poliklīnika»
attīstības plānu turpmākajiem
diviem gadiem.
Konkursa vērtēšanas komisija
savu lēmumu pieņēmusi un, kā
to nosaka likums, savu lēmumu
iesniedza SIA «Jelgavas poliklīnika» kapitāldaļu turētāja pārstāvim Andrim Rāviņam, kurš

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

Tas, ka jelgavniekus sagaida
smags pārbaudījums, bija skaidrs
jau uzreiz pēc izlozes, jo Bulgārijas čempionāts tiek novērtēts kā
ievērojami spēcīgāks nekā Latvijas
(pēc UEFA ranga Bulgārijas čempionāts ieņem 26. vietu Eiropā,
bet Latvijas – 46.). Savu pārākumu
apzinās arī mūsu pretinieki, kuru
galvenais treneris Krasimirs Balakovs savulaik pats bijis augstākā
līmeņa futbolists un tika iekļauts
1994. gada pasaules kausa izcīņas
simboliskajā vienpadsmitniekā, kad
Bulgāri tika līdz pusfinālam. «Jelgavas komanda nav tas pretinieks, no
kura mums būtu jābaidās, tomēr
jāņem vērā, ka mēs treniņus esam
atsākuši tikai pirms trīs nedēļām,
bet Latvijā čempionāts rit pilnā
sparā. Kvalifikācijas pirmajā kārtā
visdrīzāk uzsvaru liksim uz tiem
spēlētājiem, kuri sevi labi parādīja
aizvadītajā čempionātā. Tiem, kas

mūsu komandai pievienojušies
pēdējo nedēļu laikā, vēl jāapliecina
sevi,» bulgāru medijiem izteicies
K.Balakovs.
Savukārt FK «Jelgava» galvenais treneris V.Astafjevs uzsver,
ka emocionālā ziņā šī spēle būs vēl
saspringtāka nekā Latvijas kausa
fināls. «Eiropas līgas turnīrs klubam ir ļoti svarīgs, tā ir iespēja sevi
apliecināt arī spēlētājiem, tādēļ ar
motivāciju un cīņassparu viss būs
kārtībā,» tā viņš.
«Pretinieku komandas pārstāvji
bija ieradušies uz mūsu Virslīgas
pēdējo spēli pret «Metta/LU» pagājušajā piektdienā un vēroja mūs.
Bet mēs daudzas lietas no viņiem
noslēpām,» atzīst FK «Jelgava»
kapteinis Gints Freimanis.
Treniņā piedalījās arī komandas
jaunieguvums – bijušais Krievijas
2. divīzijas Voroņežas «Fakel» uzbrucējs V.Suškins. Kluba direktors
Jānis Vuguls skaidro, ka līgums ar
spēlētāju ir noslēgts un tagad klubs
gaida pāreju, lai varētu uzbrucēju
pieteikt Eiropas līgai.
FK «Jelgava» kapteinis norāda,
ka noskaņojums komandai ir labs.
Visi, izņemot Arti Lazdiņu un Igoru
Savčenkovu, ir veseli un gatavi spēlei, turklāt daudziem tā būs debija
Eiropas līgas spēlēs.
Spēle notiks šodien, 2. jūlijā,
pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā
centrā. Biļetes uz spēli nopērkamas
kafejnīcā «Tami-Tami» un pirms
spēles – stadionā. Klubs informē,
ka ir panākta vienošanās un abas
spēles – gan no Jelgavas, gan no
Bulgārijas – tiks rādītas tiešraidē
TV kanālā «Viasat Sport Baltic».
Atbildes spēli jelgavnieki aizvadīs 9.
jūlijā Bulgārijas pilsētā Lovečā.

akceptējis komisijas lēmumu.
A.Rāviņš deva ierosinājumu SIA
«Jelgavas poliklīnika» pašreizējai
valdes loceklei Rutai Viesturei sasaukt dalībnieku sapulci likumā
noteiktajā kārtībā valdes locekļa
apstiprināšanai.
Paredzēts, ka jaunā Jelgavas
poliklīnikas valdes locekle amatā tiks apstiprināta šodien, 2.
jūlijā, kad sasaukta dalībnieku
sapulce.
«Jelgavas Vēstnesis» jau informēja, ka februāra sākumā
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Anna Zīverte iesniedza
atlūgumu. Par poliklīnikas valdes
locekļa pienākumu izpildītāju uz
laiku, līdz konkursa kārtībā tiks
Foto: Raitis Supe
izvēlēts jauns valdes loceklis, tika «Varam apsolīt cīņu laukumā par katru epizodi, tādēļ noteikti būs
iecelta poliklīnikas ķirurģe Ruta ko redzēt, jo šāda līmeņa futbols Jelgavā nav ierasta lieta,» uzsver FK
Viesture.
«Jelgava» kapteinis un nacionālās izlases spēlētājs Gints Freimanis.
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Šodien, 2. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8 pantā
«Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana», kas autovadītājiem nosaka daudz bargākus
sodus par būtisku ātruma pārsniegšanu. Bet jāuzsver, ka atšķirībā no iepriekšējās redakcijas atsevišķi
izdalīta minimāla ātruma pārsniegšana – ja atļautais
braukšanas ātrums pārsniegts līdz 10 kilometriem
stundā, autovadītājam izsaka tikai brīdinājumu.
Taču jebkurš lielāks atļautā braukšanas ātruma
pārsniegums no šodienas tiks sodīts bargāk – maksimālais sods var sasniegt 680 eiro un atņemtas
tiesības uz vienu gadu.
Nupat aizvadīto Līgo svētku statistika Zemgalē liecināja, ka neviens autovadītājs nav pieķerts alkohola
reibumā, taču ātrumpārkāpēju mūsu novadā bija
visvairāk, salīdzinot ar pārējo Latviju. Arī ikdienā
autovadītāju, kas pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, ir daudz. Policijas statistika liecina, ka 2014.
gadā Jelgavā tika sastādīti 3318 administratīvā
pārkāpuma protokoli par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 2015. gadā – jau 1659 protokoli.
Diferencēti apskatot policijas statistikas datus,
jāsecina, ka visvairāk autovadītāju Jelgavā ātrumu
pārsniedz līdz 20 kilometriem stundā: pērn tādu
bija 2396, šogad – 1183. Taču netrūkst arī šoferu,
kas atļauto ātrumu pārsniedz būtiski – tā pagājušajā gadā no 21 līdz 30 kilometriem stundā atļauto
ātrumu pārsniedza 726 autovadītāji, no 31 līdz
40 kilometriem stundā – 146 vadītāji, no 41 līdz
50 kilometriem stundā – 34 vadītāji, no 51 līdz 60
kilometriem stundā – astoņi vadītāji, arī tādi, kas
atļauto braukšanas ātrumu pārsniedza vairāk nekā
par 60 kilometriem stundā, bija astoņi.

viedokļi
No 2. jūlija par atļautā
braukšanas ātruma
pārsniegšanu:

Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs

no 11 līdz 20 kilometriem stundā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 20
eiro apmērā, apdzīvotās vietās – brīdinājumu
vai naudas sodu 40 eiro apmērā;

no 21 līdz 30 kilometriem stundā –

naudas sods ir 40 eiro, apdzīvotās vietās
– 80 eiro;

no 31 līdz 40 kilometriem stundā –

naudas sods ir 80 eiro, apdzīvotās vietās
– 160 eiro;

no 41 līdz 50 kilometriem stundā –

naudas sods ir no 160 līdz 200 eiro, apdzīvotās vietās – no 240 līdz 320 eiro;

no 51 līdz 60 kilometriem stundā –

uzliek naudas sodu no 240 līdz 320 eiro un
atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības
uz trim mēnešiem, bet apdzīvotās vietās
– uzliek naudas sodu no 360 līdz 460 eiro un
atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības
uz sešiem mēnešiem;

par vairāk nekā 60 kilometriem
stundā –
uzliek naudas sodu no 360 līdz 480 eiro un
atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz
sešiem mēnešiem, apdzīvotās vietās – naudas
sods no 540 līdz 680 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.
Vēl bargāki sodi būs tiem autovadītājiem,
kuri atļauto ātrumu pārkāps, sēžot pie
kravas auto, autobusa, traktora stūres vai
velkot piekabi.

«Skaties un brīnies, «Vēl vakar kāds pilsētai
ko viņš tajā
cauri brauca ar 120
krustojumā dara!» kilometriem stundā»
Dainis Strautmanis, SIA
«Jelgavas taksometru serviss»
taksists:
«Pats gan tiešām cenšos ievērot atļauto braukšanas ātrumu,
bet esmu tikai cilvēks – arī es
esmu pārkāpis noteikumus,
taču, neskatoties uz to, uzskatu, ka bargāki sodi ir vajadzīgi.
Var jau steigties, bet saprāta
robežās! Var jau braukt ar 160
kilometriem stundā, bet tad
vispirms mūsu valstī ir jāizbūvē
ceļi, pa kuriem var braukt ar
tādu ātrumu. Iespējams, dažam
labam pārkāpējam nav lielas
atšķirības, cik maksāt – 50 vai
200 eiro, tāpēc vēl efektīvāk,
manuprāt, ir tiesību noņemšana
uz laiku par būtisku ātruma
pārsniegšanu.
Man šofera stāžs ir gadi 30,
bet kopš 2001. gada strādāju par
taksistu. Jāatzīst, ka kopumā
braukšanas kultūra uzlabojas.
Ja atceros, kas notika 90. gados,
tad tagad tādus brīnumus reti
var redzēt. Es gribētu uzsvērt,
ka policijai vairāk uzmanības
vajadzētu pievērst ne tikai
skrējējiem, bet arī tiem, kas
aizkavē satiksmes plūsmu. Cik
nav redzēts, ka pilsētā kāds tev
pa priekšu čunčina ar 35 kilometriem stundā un vienlaikus
lūpas krāso vai telefonu baksta.
Tas jau arī rada tās bīstamās
situācija: ko dara aizmugurējais? – sāk nervozēt, mētāties
pa joslām, pārkāpt noteikumus.
Viss ir savstarpēji saistīts. Nenoliegšu, arī es mēdzu pacelt telefonu, sēžot pie stūres, taču es

neatbildu uz telefona zvaniem
brīdī, kad esmu krustojumā,
nogriežos pa kreisi. Bet tādu
šoferu jau netrūkst – skaties un
brīnies, ko viņš tajā krustojumā
dara!
Taču kopumā es gribu uzteikt
mūsu ceļu policistus – man pa
šiem gadiem nav nācies piedzīvot, ka viņu vienīgā vēlme
būtu kādu bargi sodīt. Cilvēki
vienkārši dara savu darbu! Un
es apzinos: ja esmu ko pārkāpis,
pašam vien par to būs jāatbild.
Dažreiz grēkoju un jostu neuzlieku – pats vainīgs! Bet ir jau
tā, ka visu dienu iekšā un ārā
no mašīnas jākāpj… Bet nu es
jau arī skatos – ja klients jāved
pa Lielo ielu, tad diezin vai tur
policija stāvēs un par to jostu sodīs, taču, ja būs jānogriežas pie
CSDD, tad varbūtība ir daudz
lielāka, tāpēc jostu uzlieku.
Vēl viena nianse, kas, manuprāt, pilsētā var vedināt uz noteikumu pārkāpšanu, ir lielais
luksoforu skaits. Es saprotu,
ka grib, kā labāk un smukāk,
bet visa pasaule sen jau brauc
pa apļiem, bet mēs – pa luksoforiem. Un kas notiek – es pie
viena stāvu, pie otra sarkanais,
pie trešā, bet pie ceturtā es
vairs negribu gaidīt… Tā jau
arī tās situācijas rodas. Bet aplis
ir nepārtraukta kustība, kas
ļautu no tā izvairīties. Ja esmu
visu dienu braukājis pa pilsētu,
nobraucot 70 kilometrus, un
dienas beigās paskatos, ka mans
vidējais ātrums ir 20 kilometri
stundā, tad…»

Aivars Putniņš, Jelgavas
ceļu policijas priekšnieks:
«Ja jau Saeima šādus grozījumus pieņēmusi, tad noteikti
tas darīts ar cerību, ka situācija
mainīsies uz labu. Protams,
grūti prognozēt, kā bargākus
sodus uztvers autovadītāji, to
parādīs tikai laiks. Ja godīgi,
pēc pieredzes varu teikt, ka šoferi ļoti slikti pārzina likumus.
Visbiežāk tas ir apmēram tādā
līmenī – ja pārkāpšu ātrumu
par 10 kilometriem stundā,
man nekas īpašs nedraud, ja
par 20 kilometriem stundā, tad
neliels sodiņš būs. Bet precīzi
to, kas un kā, zina tikai retais
šoferis. Vai soda lielums kaut
ko maina? Ikviens taču tāpat
zina, ka pārkāpt noteikumus
nav labi… Pagāja apmēram
pusotrs gads pēc tam, kad
tika pieņemti bargie sodi par
braukšanu reibumā, dodot
iespēju sodīt dzērājšoferus ar

administratīvo arestu, un šoferi
pierada… Jā, sākumā šķita, ka
tas tiešām ir labs instruments,
dzērājšoferu skaits būtiski saruka, bija nepieņemama tā sajūta
par iespējamo administratīvo
arestu, bet izrādījās, ka tas nav
uz ilgu laiku.
Manuprāt, būtiskāk par soda
apmēru šoferus baida soda neizbēgamība. Kas notiek uz Rīgas
šosejas pie Branku krustojuma?
Bija tādas avārijas, tik bīstama
vieta, bet tagad uzlikts fotoradars un šoferi pēkšņi brauc
kā dievi – ātruma pārkāpumu
praktiski nav! Kāpēc? Tāpēc, ka
viņi apzinās – ja pārkāpšu, sods
būs neizbēgams, bet citviet vēl
ir izredzes, ka policijas nebūs,
nepieķers. Diemžēl pagaidām
manā rīcībā nav informācijas
par to, ka tuvākajā laikā mūsu
pusē paredzēts uzstādīt vēl
kādu fotoradaru, arī policijas
rīcībā šobrīd nav pārvietojamā

fotoradara.
Ja es teikšu, ka kopumā situācija uz ceļiem uzlabojas,
nonākšu pretrunā pats ar sevi
– jāatzīst, ka ir periodi, kad
statistika liecina par pozitīvu
tendenci, bet ir arī melnās svītras, kad pat man nolaižas rokas.
Vēl vakar policija pieķēra kādu
šoferi, kurš Jelgavai cauri brauca ar 120 kilometriem stundā
atļauto 50 vietā!
Ne jau sodi vai policija ir
tas, kas var mainīt braukšanas
kultūru uz Latvijas ceļiem
– satiksmes organizācija un
sabiedrības domāšana ir tā,
kas var novērst problēmas uz
ceļiem. Grozījumi likumā un
bargāki sodi policijas darbu jau
nemaina – nebūs tā, ka šodien
jau no paša rīta rīkosim reidus,
lai kādu sodītu pēc jaunās kārtības: strādāsim tā, kā strādājām,
tikai uzliktais sods pārkāpējam
būs lielāks.»

«Ar laiku ātruma izjūta zūd»
Raimonds Seleckis, SIA
«Jelgavas autobusu parks»
2014. gada labākais šoferis:
«Bargāki sodi ir vajadzīgi.
Ko rāda policijas statistika?
– avārijas, cilvēki sitas nost, un
tas viss visbiežāk ir tieši ātruma dēļ. Ja godīgi, tad pats pat
neatceros, kad esmu sodīts par
ātruma pārsniegšanu – mana
27 gadu šofera stāža laikā tas ir
gan bijis, bet pēdējā reize tiešām

bija ļoti sen, jo uzskatu sevi par
apzinīgu autovadītāju.
Visbiežāk tiem, kuri ātrumu
pārsniedz, tas vienkārši ir
braukšanas stils, viņu ikdiena.
Gribas ticēt, ka kādu laiku bargie sodi atturēs vismaz no būtiskas ātruma pārsniegšanas, bet,
kā mēs zinām, ar laiku ātruma
izjūta zūd un piesardzība arī.
Taču pēc savas pieredzes varu
teikt, ka kopumā braukšanas

kultūra uz ceļiem pamazām,
bet uzlabojas. Es pat kā autobusa šoferis nevarētu teikt, ka
bieži jūtu agresīvu braukšanu
uz ielām – tad jau drīzāk velobraucēji mēdz būt pārdrošāki
un pārgalvīgāki par autovadītājiem.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Raitis Supe

Pilsētnieks vērtē

Vai pēdējā gada laikā
ir mainījušies jūsu
ģimenes ienākumi?
Aldis, pensionārs:
– Diemžēl, lai
kā mums gribētos, nekas
nav mainījies.
Pensija ir tikpat
liela, cik bija pērn. Šobrīd valdības
vīri spriež un sola, ka varētu būt
pensiju indeksācija, – tad varbūt
par dažiem eiro mēnesī ienākumi
pieaugs. Taču šobrīd mūsu pensija
ir smieklīga.
Inga, pārdevēja:
– Lai gan nereti dzirdēts, ka
dzīve kļuvusi
labāka un algas palielinās,
personīgi mēs to ģimenē neizjūtam.
Strādāju par pārdevēju, un mums
pēdējā gada laikā algas pielikums
nav bijis. Vīrs ir nodarbināts celtniecībā, un neteikšu, ka arī tur
tagad pelna miljonus. Jāpriecājas,
ka vispār ir darbs un kaut kādi
ienākumi.
Ņikita, jelgavnieks:
– Tagad ienākumi samazināsies. Pirms
divām nedēļām kopā ar
sievu un bērnu pārcēlāmies no
Īrijas atpakaļ uz dzīvi Jelgavā. Tur
dzīvojām un strādājām divus gadus.
Mēnesī restorānā pelnīju 1400 eiro,
sieva viesnīcā – 1500 eiro, bet arī izdevumi tur bija ļoti lieli. Par dzīvokļa
īri un komunālajiem vien maksājām
1000 eiro. Šobrīd sieva atradusi
darbu loģistikas uzņēmumā par
menedžera asistenti, kur sola 700
eiro uz rokas, bet es vēl esmu darba meklējumos. Apzināmies, ka
ienākumi būs mazāki, taču Latvijā
arī dzīve ir lētāka.
O l g a , māj saimniece:
– Man nekas
nav mainījies,
bet zinu, ka
bērniem ienākumi mazliet
pieauguši. Viņiem šogad ir algas
paaugstinājums, taču, cik liels, es
nezinu. Katrā gadījumā prieks, ka
viņiem ir darbs, sociālās garantijas.
Tas jau ir pats galvenais. Taču par
krasu pieaugumu mēs noteikti
nevaram runāt.
Iveta, divu bērnu māmiņa:
– Mazliet jau
ir pieauguši,
taču tas ir periodiski. Es šobrīd dzīvoju pa
māju ar mazāko meitu, kurai ir divi
gadi, un ceram drīzumā sagaidīt
rindu bērnudārzā, lai varu atsākt
strādāt. Vīrs ir galdnieks, un viņam
alga atkarīga no pasūtījumiem.
Vienu brīdi bija klusums, bet šobrīd
ir daudz pasūtījumu, kas uzreiz nodrošina lielākus ienākumus.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
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Divu ģimenes ārstu
pacientiem jāpārreģistrējas
 Sintija Čepanone

Sākot ar jūliju, Jelgavas
poliklīnikā kā ģimenes
ārsts sācis strādāt dakteris Oskars Plivčs – viņš
pārņem līdzšinējās ģimenes ārstes Unas Leitānes pacientus, savukārt
no 1. augusta darbu
pārtrauc ģimenes ārste
Valda Krištopane, un
viņas praksē reģistrētie
pacienti aicināti pārreģistrēties pie dakteres
Maijas Sīricas.
Nacionālā veselības dienesta
(NVD) Zemgales nodaļa informē,
ka no 1. jūnija pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārsti U.Leitāni
un viņas praksē reģistrētie pacienti
tiek atreģistrēti. «Aicinām pacientus pārreģistrēties pie prakses
pārņēmēja ģimenes ārsta O.Plivča,
kura pacientu pieņemšanas vieta ir
Jelgavas poliklīnikā, vai pie jebkura
ģimenes ārsta, kuram ir līgums
ar valsti par primārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu
un apmaksu,» informē NVD. Līdz
šim O.Plivčs poliklīnikā strādāja
kā dermatovenerologs, bet Iecavas
Veselības centrā – kā ģimenes ārsts,
taču no 1. jūlija tur viņš pacientus
vairs nepieņem.
Lai pārreģistrētos, pacienti aicināti vērsties Jelgavas poliklīnikas reģistratūrā. Informācija – pa
poliklīnikas tālruni 63022101 vai

63084516. Jautājumu gadījumā var
vērsties arī NVD Zemgales nodaļā
(tālrunis 63027249, 63007086; epasts zemgale@vmnvd.gov.lv).
U.Leitānes pacienti, kuri līdz 2016.
gada 1. janvārim nebūs izvēlējušies
sev ģimenes ārstu, tiks pārreģistrēti
pie O.Plivča.
Savukārt no 1. augusta Sudrabu
Edžus ielā 9 – 6 darbu pārtrauc
SIA «Dr.Valda» ģimenes ārste
V.Krištopane. Viņa dosies pensijā,
savukārt ap 2250 pacientu aicināti
pārreģistrēties pie prakses pārņēmējas ģimenes ārstes M.Sīricas vai
pie jebkura ģimenes ārsta, kuram
ir līgums ar valsti par primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu. M.Sīrica
pacientus pieņems Uzvaras ielā 2
– 36. V.Krištopanes pacienti, kuri
līdz 2016. gada 1. februārim nebūs
izvēlējušies sev citu ģimenes ārstu,
tiks pārreģistrēti pie M.Sīricas.
«Nostrādāti jau 43 gadi, un esmu
nolēmusi doties pensijā. Ir pārliecība, ka savus pacientus nododu
labās rokās – M.Sīrica ir ļoti laba un
nopietna daktere,» tā V.Krištopane,
piebilstot, ka prakse ir liela – šobrīd
tajā reģistrēti ap 2250 pacienti.
Ar M.Sīricu var sazināties pa tālruni 63025843 un 29696398. NVD
dienests skaidro, ka informācija par
pārreģistrāciju saņemama arī SIA
«Dr.Valda» reģistratūrā pa tālruni
63026338. Jautājumu gadījumā
pacienti aicināti vērsties NVD Zemgales nodaļā (tālrunis 63027249,
63007086).

Pašvaldības dzīvokļu
īrnieku parāds sāk sarukt
 Sintija Čepanone

Lai veicinātu pašvaldības
dzīvokļu īrnieku īres maksas parādu un saņemto
pakalpojumu parādu
nomaksu, gada sākumā
tika izveidota Jelgavas
pilsētas pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu
izskatīšanas darba grupa. Līdz šim brīdim no
parādniekiem izdevies
atgūt jau vairāk nekā 12
000 eiro, taču ieguvumi
nav mērāmi tikai naudas
izteiksmē vien.
Pašvaldības Īpašumu konversijas
pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka
informē, ka līdz šim notikušas jau
septiņas parādu izskatīšanas darba
grupas sēdes. «Kopumā uz darba
grupas sēdēm tika uzaicināts 221
cilvēks, no tiem atsaukušies – 119.
Vienošanos par pakāpenisku parādu
atmaksu noslēguši 29 pašvaldības
dzīvokļu īrnieki, savukārt pilnībā to
samaksājuši 10,» norāda S.Beļaka,
piebilstot, ka tādējādi naudas izteiksmē iekasējums palielinājies par
aptuveni 12 300 eiro.
«Vissarežģītākā situācija ir pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuri
uzkrājuši jau ļoti lielus parādus
– nereti šādās situācijās, neredzot
izeju, šie cilvēki vienkārši nolaiž

rokas un vairs neliekas ne zinis
par problēmu, cerot, ka tā gan jau
atrisināsies pati no sevis. Taču tā
diemžēl nenotiek – parādu apjoms
turpina augt, un atbildība par to
jebkurā gadījumā būs jāuzņemas
vien pašam īrniekam un parāds
jāatmaksā. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi
jau savlaicīgi pievērsties parāda
jautājuma risināšanai, un izveidotās
pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu
izskatīšanas darba grupas darbs ir
vērsts uz to, lai īrniekus ne tikai
mudinātu uzņemties atbildību un
risināt radušos problēmsituāciju,
bet arī palīdzētu to risināt, iespēju
robežās atbalstītu, aicinātu uz dialogu un savlaicīgi meklēt atbalstu, nepieļaujot situācijas pasliktināšanos,»
vērtē Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne. Tāpat viņa
akcentē, ka darba grupā iesaistītie
speciālisti, tostarp Sociālo lietu
pārvaldes, Nekustamā īpašuma
pārvaldes un citu pakalpojumu
sniedzēju pārstāvji, spēj nodrošināt
kompleksu skatījumu uz problēmu,
kas ir ļoti būtisks aspekts, lai to sāktu risināt. «Bieži vien situācija, kādēļ izveidojies parāds, ir komplicēta,
tādēļ rezultātu iespējams panākt
mērķtiecīgas parādnieka un pakalpojumu sniedzēja sadarbības rezultātā,» tā R.Vectirāne, parādniekus
aicinot būt ieinteresētiem situāciju
risināt un noslēgt vienošanos par
pakāpenisku parāda atmaksu.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 144 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu ir publicēti 25. jūnija numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 118 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Rita Roze,
Irēna Mališeva, Aija Antāne, Maksims Lozovenko, Saulcerīte Pivča,
Vita Auziņa, Sandijs Jēkabsons, Jānis Cederštrems, Alla Pumpiša,
Anita Biezbārde, Amanda Alksne.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LLU sāk pieņemt
dokumentus

Foto: Raitis Supe

3

Īsi
 Sestdien, 4. jūlijā, pulksten 12 pie
piemiņas akmens Zālītes ielā notiks Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas
dienas atceres pasākums, lai godinātu
ebrejus, kas cietuši Otrā pasaules kara
laikā. Sabiedrības integrācijas pārvalde uz
piemiņas pasākumu organizē autobusu.
Pulcēšanās – stāvlaukumā pie Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas Mātera ielā 30 pulksten 11.30. Pēc pasākuma dalībnieki tiks
nogādāti atpakaļ pilsētas centrā.
 Portālā Jelgava.lv pieejams Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.
gada publiskais pārskats. Pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde informē,
ka pārskatā iekļauta pamatinformācija
par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību,
ekonomiku un ziņas par pašvaldību.
Atsevišķā nodaļā apkopota informācija
par pašvaldības finanšu resursiem un tās
darbības rezultātiem 2014. gadā. Ar pārskatu var iepazīties arī Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā,
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās
filiālēs, kā arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra bibliotēkā.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
informē, ka uz mēnesi būs slēgti dienas centri. No 1. jūlija uz atvaļinājuma
laiku tiek slēgts dienas centrs «Atbalsts»
Stacijas ielā 13. Darbu tas atsāks augustā.
Bet dienas centrs «Integra» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9 būs slēgts no 3. augusta
un darbu atsāks septembrī.

LLU 1. jūlijā sākās pieteikšanās studijām klātienē un dokumentu uzrādīšana. Pirmajā pieteikšanās dienā augstskolā valdīja mierīga gaisotne. «Jau pagājušā gada pieredze liecināja, ka garās
studētgribētāju rindas līdz ar elektronisko pieteikšanos palikušas pagātnē,» LLU Studiju centra  AS «Pasažieru vilciens» veikusi
vadītāja Sandra Sproģe cer, ka šogad augstskolā tiks aizpildītas visas 735 budžeta vietas.
aprēķinus par to, kāds bijis piepra Ritma Gaidamoviča

Jau nedēļu notiek elektroniskā pieteikšanās
studijām augstskolās,
tostarp LLU. No 1. līdz
7. jūlijam studēt gribētājus LLU Studiju centrs
gaida Jelgavas pilī, lai
klātienē uzrādītu dokumentus, apstiprinātu vai
izveidotu pieteikumu uz
vietu kādā no universitātes astoņu fakultāšu
piedāvātajām programmām. Reflektantiem
LLU šogad piedāvā 27
klātienes pamatstudiju programmas ar 735
budžeta vietām. Pirmās
kārtas uzņemšanas rezultāti būs zināmi 10.
jūlijā pēc pulksten 17.
LLU Studiju centra vadītāja
Sandra Sproģe stāsta, ka no 25.
jūnija notiek jauno studentu elektroniskā pieteikšanās kādā no 11
Latvijas augstskolām portālā www.
latvija.lv, tostarp LLU. Informācijas
sistēma rāda, ka nedēļas sākumā
elektroniski studijām LLU bija pieteikušies vairāk nekā 260 jaunieši,
no tiem nepilns simts LLU izvēlējušies ar pirmo prioritāti.

Šobrīd – līdz 7. jūlijam – vidusskolu beidzējiem klātienē Jelgavas pilī vai jebkurā citā Latvijas
augstskolu vienotās uzņemšanas
dokumentu pieņemšanas punktā
jāuzrāda dokumentu oriģināli un
jāapstiprina savs pieteikums, ka
viņš vēlas piedalīties konkursā un
pretendēt uz vietu studijām LLU.
«Diemžēl Latvijā nav diplomu reģistrs, tādēļ jauniešiem ir jānāk uz
augstskolu, jāparāda dokumenti, lai
mēs pārliecinātos, ka viņš tiešām ir
ieguvis vidējo izglītību. Tikai tad, ja
būs parādījis uzņemšanas komisijai
savus dokumentus un apstiprinājis pieteikumu, viņš piedalīsies
konkursā uz studiju vietu,» stāsta
S.Sproģe.
Viņa piebilst, ka pieteikumu studijām, ja tas iepriekš nav izveidots
e-pakalpojumā, varēs aizpildīt arī
uz vietas LLU. S.Sproģe gan aicina
jauniešus pirms tam izskatīt visas
interesējošās studiju programmas,
jo tas ietaupīs gan reflektanta, gan
uzņemšanas operatora laiku.
Studiju centrs Jelgavas pilī 2. un
3. jūlijā atvērts no pulksten 9 līdz
18, 4. jūlijā – no pulksten 10 līdz
13, 6. un 7. jūlijā – no pulksten 9
līdz 18. LLU arī šogad būs vienīgā
augstskola Latvijā, kur dokumentus pēdējā dienā varēs iesniegt līdz
pusnaktij – 7. jūlijā studētgribētāji

pilī dokumentus varēs iesniegt arī
no pulksten 20 līdz 24.
S.Sproģe aicina jaunos studēt
gribētājus neaizmirst par iespēju
apstiprināt pieteikumu jebkurā
augstskolā un to izmantot. Piemēram, ja reflektants grib studēt
LLU, pieteikumu var apstiprināt
arī Ventspils Augstskolā, Vidzemes
Augstskolā, kā arī otrādi: ja kāds
jelgavnieks vēlas studēt, piemēram,
Vidzemes Augstskolā, viņš var dokumentus parādīt un pieteikumu
apstiprināt Jelgavas pilī. Šādi tiek
ietaupīts gan reflektanta laiks, gan
arī finansiālie līdzekļi.
Pirmie uzņemšanas rezultāti
tiks paziņoti 10. jūlijā pēc pulksten
17, kad varēs gūt apstiprinājumu,
ka jaunietis uzņemts primāri vēlamajā programmā vai viņam tiek
piedāvāta vieta citā viņa norādītā
programmā.
Jāpiebilst, ka reizē ar pieteikumu
apstiprināšanu pamatstudijām klātienē sākas arī uzņemšana maģistra
studiju programmās. LLU bakalaura grāda ieguvēji, kuri vēlas turpināt
studijas LLU maģistrantūrā, to var
izdarīt elektroniski LLU informācijas sistēmā, bet citu augstskolu
absolventi – līdz 7. jūlijam Jelgavas
pilī klātienē. Sīkāka informācija par
uzņemšanu pieejama universitātes
mājas lapā www.llu.lv.

Probācijas dienests aicina darbā brīvprātīgos
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts probācijas dienests
īsteno jaunu aktivitāti,
kuras mērķis ir, iesaistot
brīvprātīgos, dienesta
redzeslokā nonākušajiem jauniešiem parādīt
saturīgus brīvā laika pavadīšanas veidus. «Tieši
vide jauniešus ietekmē
visvairāk, tāpēc ceram,
mainot vidi, mainīt arī
jauniešu uzvedību,» norāda projekta koordinators Jānis Nicmanis.
Interesenti, kuri vēlas
iesaistīties brīvprātīgo
projektā, aicināti pieteikties līdz 24. jūlijam.
Probācijas dienestam jau ir pieredze darbā ar brīvprātīgajiem, bet
līdz šim viņi tika piesaistīti izlīguma
procesos un atsevišķos projektos.
Tagad dienests ar brīvprātīgo palīdzību cer mainīt problemātisko jauniešu vecumā no 14 līdz 25 gadiem

uzvedību. «Jaunieši, kas nonāk
Probācijas dienesta redzeslokā, ir
sodīti par kādu noziedzīgu nodarījumu. Cēlonis tam galvenokārt ir
viņu pašu neprasme organizēt dzīvi
un brīvo laiku. Viņiem nav hobiju, ir
šaurs interešu loks, apgrozās nepareizajā sabiedrībā,» tā J.Nicmanis.
Projekts paredz, ka piesaistītie
brīvprātīgie pavadīs ar problemātiskajiem jauniešiem kopā brīvo laiku,
piedaloties sporta, kultūras un citās
aktivitātēs. «Ceram, ka pozitīvā pieredze mainīs šo jauniešu uzvedību,»
tā dienesta pārstāvis.
Probācijas dienesta Jelgavas
teritoriālās struktūrvienības redzeslokā ir mazliet vairāk nekā
simts jauniešu vecumā no 14 līdz
25 gadiem, nepilngadīgi ir neliela
daļa no viņiem.
Interesenti, kuri vēlas kļūt par
brīvprātīgajiem, var pieteikties līdz
24. jūlijam. Aizpildīta anketa (pieejama mājas lapā www.probacija.
lv/884) un CV jāiesniedz personīgi
Valsts probācijas dienestā vai jānosūta pa pastu (adrese: Dzirnavu iela

91, Rīga, LV-1011, ar norādi «Brīvprātīgo līdzgaitnieku pilotprojektam») vai e-pastu janis.nicmanis@
vpd.gov.lv. Papildu informācija – pa
tālruni 67244862 vai 28634900. No
pretendentiem tiek gaidīta atbildības izjūta, teicamas komunikācijas
prasmes, vēlme palīdzēt. Brīvprātīgajam pienākumu pildīšanai vajadzēs izbrīvēt vismaz astoņas stundas mēnesī. Viens brīvprātīgais var
strādāt ar vairākiem jauniešiem, bet
laiks ar katru no viņiem jāpavada
atsevišķi. Brīvprātīgo līdzgaitnieku
atlase notiks divās kārtās. Pirmajā
kārtā pretendenti tiks izraudzīti, izvērtējot pieteikuma anketas, otrajā
kārtā pretendenti tiks aicināti uz
individuālām intervijām. Pēc tam
tiks nodrošināta apmācība.
Brīvprātīgā darba izdevumus
plānots kompensēt saskaņā ar MK
noteikumiem proporcionāli mēnesī
nostrādātajām stundām: mazāk par
10 stundām – 14,23 eiro; no 10 līdz
20 stundām – 28,46 eiro; vairāk par
20 stundām – 35,57 eiro. Projekts
ilgs līdz 2016. gada 30. aprīlim.

sījums pēc jaunā ekspresvilciena
Dobele–Rīga. Saskaņā ar tiem gandrīz
puse pasažieru vilcienā iekāpuši vai no
vilciena izkāpuši Jelgavā. Jāatgādina, ka
vilciens sāka kursēt 1. jūnijā. «Pasažieru
vilciena» veiktie aprēķini liecina, ka vidēji
dienā vilcienu Dobele–Rīga izmanto
120 pasažieri, tostarp 50 pasažieri
vilcienā iekāpuši vai no vilciena izkāpuši Jelgavā. Iekāpjot vilcienā Jelgavā,
pasažieriem gan jāpiemaksā 0,25 eiro
– par ātrumu –, jo vilciens Rīgā ir jau pēc
40 minūtēm. Šāda piemaksa ir arī, ja pasažieri ar ekspresvilcienu brauc no Rīgas
uz Jelgavu. Uzņēmuma pārstāvis Egons
Ālers norāda, ka maksimālais fiksētais
pasažieru skaits šajā maršrutā ir 170
pasažieri dienā. Jāpiebilst, ka vilcienam
ir tikai dažas pieturas: Dobele–Jelgava–
Olaine–Rīga. «Rādītāji ir labi un apliecina,
ka lēmums par šāda maršruta izveidi bija
pareizs,» norāda E.Ālers.

 SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) norēķinu punktam
Pasta ielā 51/6 (veikalā «Mego») no
1. līdz 19. jūlijam mainīts darba laiks,
informē JNĪP. No pirmdienas līdz piektdienai norēķinu punkts Pasta ielā 51/6 būs
atvērts no pulksten 8 līdz 17, pusdienas
pārtraukums – no pulksten 12 līdz 13,
savukārt sestdienās un svētdienās tas
būs slēgts. JNĪP atvainojas klientiem par
sagādātajām neērtībām un atgādina,
ka ārpus šī norēķinu punkta darba laika
nodrošinātos pakalpojumus iespējams
saņemt citos norēķinu punktos. Papildu
informācija – mājas lapā www.nip.lv.
 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
īstenota sena iecere apvienot lasītavas
un nozaru literatūras abonementa
krājumu vienā nodaļā. Kā skaidro bibliotēkā, lasītavas un nozaru abonementa
apvienošana nozīmē, ka lasītavas grāmatas, kas paredzētas izmantošanai uz vietas bibliotēkā, tagad vairs nav izvietotas
atsevišķi, bet gan atrodas vienkopus ar
nozaru abonementa grāmatām. Savukārt par to, ka konkrēts izdevums netiek
izsniegts uz mājām, liecina dzeltena
uzlīme uz grāmatas.
 Divi Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžas absolventi
strādās VUGD Jelgavas daļā. VUGD
pārstāve Viktorija Gribuste informē, ka
pēc koledžas absolvēšanas Raimonds
Tukišs sāks pildīt Jelgavas daļas vada komandiera pienākumus, savukārt Artūrs
Rožkovs kļūs par Kalnciema posteņa
komandieri.

Ritma Gaidamoviča

Laika posmā no 6. jūlija līdz
7. augustam ZRKAC Metodiskā
bibliotēka būs slēgta.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Gaidīsim Jūs pirmdien, 10. augustā,
kad ZRKAC Metodiskā bibliotēka
atsāks darbu pēc ierastā grafika!
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tēma

Darbu sāk 11. pašvaldības
bērnudārzs – «Zīļuks»
Otrā darbadiena šodien, 2. jūlijā, ir jaunajai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei «Zīļuks» Skautu ielā 1a. Rekonstruētajā ēkā pirmsskolas
izglītības programmu apgūs 152 bērni. Šis ir 11. Jelgavas pašvaldības
bērnudārzs, un tajā uzņemtas sešas grupas ar bērniem vecumā no pusotra
līdz četriem gadiem. Jāpiebilst, ka šī iestāde pastiprinātu uzmanību pievērš videi un dabai draudzīgām aktivitātēm. Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma uzsver,
ka līdz ar šīs iestādes atvēršanu teorētiski būtu atrisināts pirmsskolas
izglītības pieejamības jautājums, taču rinda uz bērnudārziem joprojām
ir. Tā galvenokārt veidojas tālab, ka ģimenes atsakās no piedāvātās vietas pašvaldības dārziņā, jo nesaņem tieši to, ko vēlas. Jelgavas pilsētas
pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei jeb bērnudārzu
rindā jūnijā bija reģistrēti 2002 bērni vecumā no dzimšanas līdz skolas
uzsākšanai. 815 bērni vēl nav sasnieguši pusotra gada vecumu, 1187 bērniem laiks uzsākt bērnudārza gaitas, no tiem 832 šobrīd apmeklē privātās
iestādes, 119 ir reģistrēti pie privātajiem pakalpojuma sniedzējiem jeb
auklēm, līdz ar to pirmsskolas izglītības pakalpojumu nesaņem 236 bērni.
Skaitļi gan visu laiku mainās, jo tiek piereģistrēti jauni mazie jelgavnieki, kā
arī tiek piešķirtas vietas pašvaldības bērnudārzā. «3. jūnijā izsūtījām 208
vēstules ar paziņojumu par vietas piešķiršanu bērnudārzā, bet saņēmām
91 atteikumu, jo bērnam nav piešķirta vieta tieši tajā iestādē, kuru vecāki
norādījuši kā vēlamo. Rindu reģistrā ir 117 bērni, kuru vecāki jau divas vai
vairākas reizes ir atteikušies no vietas pašvaldības bērnudārzā. Šie fakti
apliecina, ka rinda veidojas nevis tādēļ, ka skaitliski nepietiek vietu, bet
gan tādēļ, ka vecāki nesaņem tieši to, ko vēlas,» stāsta S.Joma.

Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs
Bērnudārzu rindā uz pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādi
reģistrēti*
• Kopā – 2176 bērni: 2002 – Jelgavā deklarēti;
174 – citā pašvaldībā deklarēti.
• 815 – jaunāki par pusotru gadu (nav sasnieguši pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanas
vecumu)
• 1187 – sasnieguši pirmsskolas izglītības
apguves vecumu
• 832 – pašlaik mācās privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs
• 119 – pašlaik pieskata privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji
• 236 – nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu
* Jelgavas Izglītības pārvaldes dati jūnijā

Katra «Zīļuka»
Jaunās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Zīļuks» ēka ir rekonstruēta, nosiltināta, tai izbūvēts divslīpju jumts, atjaunotas
grupa ir ieguvuvisas inženierkomunikācijas, izbūvēts jauns ieejas mezgls. Galvenā ieeja iestādē ir no Skautu ielas, taču iekļūt teritorijā var arī
si arī atbilstoši
no Kalnciema ceļa. Skautu ielas pusē vecāku ērtībām izbūvēts stāvlaukums ar divdesmit vietām.
bērnu vecumam
«Zīļukā» darbu sākušas sešas grupas, kas nosauktas, piemēram,
aprīkotu rotaļu
par Dzeltenajiem, Zaļajiem, Sārtajiem zīļukiem. Divas grupas
laukumu, kas
apmeklē pusotra un divus gadus veci bērni, divas – trīsgadnieizklāts ar īpašu
ki un divas – četrgadnieki. Mazākajām grupiņām ir atsevišķas
gumijas seguieejas iestādē, kā arī atsevišķa guļamtelpa, bet pārējās grupās
mu, un lapenīti.
aktivitātes un gulēšana notiek vienā telpā. Lai mazajam, kurš vēl
Rotaļu laukumu
nemāk lasīt, vieglāk būtu atpazīt savas mantas – skapīti, gultu,
jau pirmajā reidvielīti –, katra bērna vecāki varēja izvēlēties kādu no Latvijā
zē, viesojoties
sastopamajiem dzīvniekiem, kas būs kā atpazīšanas zīme. Ausavā jaunajā
dzinātājas un auklītes šīs zīmītes – mārītes, kazas, kaķus, suņus
bērnudārzā, ie– arī uzšuvušas uz katra bērna gultasveļas un dvielīšiem.
mēģināja trīsarpus gadus vecās
grupas biedres
Alisija (no kreisās) un Enija. «Mums te ļoti patīk!» tā meitenes. Enijas mamma Linda Vilcāne atzīst, ka pirmais iespaids par iestādi ir ļoti labs, jo ir ar
ko salīdzināt. «Astoņus mēnešus Enija apmeklēja privāto bērnudārzu, pret
kuru mums ir dalītas jūtas. Ļoti priecājamies, ka beidzot sagaidīta vieta
pašvaldības bērnudārzā. Lai gan pretendējām uz «Vārpiņu», mūs apmierina
arī šis bērnudārzs. Tas ir diezgan tuvu mājām, turklāt pilnīgi jauns. Personāls
– ļoti laipns un atsaucīgs. Man patīk dārziņa ideja – ekoloģiski un dabiski,
pievēršot uzmanību veselīgam dzīvesveidam,» atzīst L.Vilcāne.
Lielākā daļa mēbeļu grupiņās izgatavotas no priedes,
sekojot idejai par
videi draudzīgu
bērnudārzu. Šis ir
bērnudārzs, kas
strādās atbilstoši
bērncentrētai metodikai – jaunas
prasmes un iemaņas bērni ik dienu
apgūs dažādos
aktivitāšu centros.
Piemēram, valodas
centrā, celtniecības
centrā, dabas centrā, lomu un rotaļu centrā. Kā strādāt šajā virzienā, Jelgavas pašvaldība īsi pirms Jāņiem «Zīļuka» pedagogiem organizēja speciālus trīs dienu kursus.
Darbs «Zīļukā» ir nodrošināts 12 pedagogiem, sešām auklītēm, sporta skolotājai,
logopēdam un sešiem tehniskajiem darbiniekiem. Vadītāja Inga Donova stāsta, ka
šobrīd vakanta vēl ir muzikālā pedagoga vieta – interesenti aicināti sūtīt CV pa epastu ziluks@izglitiba.jelgava.lv.
Tikai «Zīļukā» ir arī sava
veļas mazgātava. Citos
pilsētas bērnudārzos veļas mazgāšana ir ārpakalpojums, ko nodrošina
firma, bet «Zīļukā» gultasveļas, dvieļu mazgāšana, žāvēšana un gludināšana notiks uz vietas.
Lielajā veļasmašīnā vienā
reizē var izmazgāt 15
kilogramus veļas. Vai
tā būs izdevīgāk, nekā
pakalpojumu pirkt, rādīs
laiks. Iestādes vadītāja
Inga Donova (attēlā) vien piebilst, ka tā ir iespēja vienam cilvēkam – veļas
pārzinim – nodrošināt pilnu darba slodzi. Jāpiebilst, ka iestādē izveidota arī
virtuve, kurā ēdiens tiks gatavots un tad iznēsāts pa grupām.

Pirms Jāņiem «Zīļukā» notika vecāku sapulce, kuras laikā bērni varēja iepazīties ar saviem grupiņas biedriem un iemēģināt
jaunās rotaļlietas, kas nenoliedzami piesaistīja. Četrgadīgajam Adrianam visvairāk patika plašā kravas auto kolekcija, taču
interesi raisīja arī trauciņi, lego kluči un citas spēles. Šajā dārziņā mācīsies arī Adriana brālis Edvards, kurš sasniedzis pusotra
gada vecumu. «No malas skatoties, man jau šķiet, ka viņiem te patiks. Tik daudz rotaļlietu – kā lai nepatīk! Grupa gaiša, ar labu
plānojumu,» tā puiku mamma Oksana Bosa, piebilstot, ka savulaik šajā iestādē mācījies zēnu tētis, kurš priecājas, ka dārziņš
ieguvis otro elpu un tagad tajā mācīsies viņa bērni. «Zīļuka» vadītāja Inga Donova uzsver, ka lielu artavu grupas materiālās
bāzes papildināšanā devuši pedagogi. Piemēram, vienā grupā radītas vairāk nekā 30 pirkstiņlelles, citā pagājušajā nedēļā adītas
rotaļlietas iestādes logo formā jeb zīļuki.

Šī ir vienīgā pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, kurai izveidota atsevišķa vingrošanas zāle, āra sporta laukums
ar dažādiem vingrošanas rīkiem un blakus uzbērti divi kalniņi. «Maksimāli centīsimies nodarbības bērniem vadīt svaigā gaisā.
Protams, ja to atļaus laika apstākļi. Uz šiem kalniem bērni varēs trenēt līdzsvaru, mācīties pretestību, ziemā ar ragaviņām
braukt,» stāsta vadītāja Inga Donova. Jāpiebilst, ka netālu no sporta laukuma jau nākamgad tiks uzbūvēta siltumnīca un
ierīkots mazdārziņš, kurā bērni varēs sēt un stādīt, sekot līdzi tam, kā viss izaug. Bet šobrīd pagalmā uzbūvēts pagrabs un
saimniecības ēka noliktava, kas tapusi pussabrukuša šķūņa vietā. Tāpat jau nākamgad iestāde plāno pagalmu papildināt
ar sajūtu taku, kas palīdzēs attīstīt bērnu pēdu muskulatūru un stiprināt imūnsistēmu. Uz takas tiks klāti olīši, salmi, kūdra
un citi materiāli.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš un Raitis Supe

Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs

Ceļazīmi izcīna pieci airētāji

Brocēnos notikušajās smaiļošanas
un kanoe airēšanas sacensībās
sportisti cīnījās par
iespēju doties uz
pasaules čempionātu U-23 vecuma
grupā, kas notiks
jūlija beigās. No
Jelgavas ceļazīmi
izcīnīja pieci sportisti: Daniela Kondratova
smaiļošanā vieniniekiem 200 un 500 metros, Rahmads Stromanis kanoe airēšanā
vieniniekiem 200 metros, Roberts Lagzdiņš
(attēlā) kanoe vieniniekos 1000 metros
un kanoe divnieks Matīss Ozols un Boriss
Lonskis 1000 metros.

Čempione barjerskrējienā

Latvijas čempionātā vieglatlētikā U-18
grupā Jelgavas sportisti izcīnījuši trīs
medaļas. Zelts un čempiones tituls
400 m barjerskrējienā Annai Ševčenko
(attēlā – vidū) ar laiku 1:10,20 minūtes.
Sudraba un bronzas medaļa – Viktorijai
Hotuļovai. Sudrabs viņai lodes grūšanā
ar rezultātu 13,29 m, bronza – diska
mešanā ar rezultātu 40,10 m.
Foto:
Latvijas
Vieglatlētikas
savienība,
Ritvars
Raits
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sports
Būs ierobežota piekļuve
pludmalēm

Sestdien, 4. jūlijā, Lielupē starp auto
un dzelzceļa tiltu notiks Latvijas atklātā
čempionāta ūdens motosportā 2. posms.
Sacensību laikā būs ierobežota piekļuve
pilsētas publiskajām peldvietām. Pasta
salas peldvieta tiks slēgta pilnībā, bet
Lielupes labā krasta peldvietā piekļuve būs
ierobežota. Pulksten 9 sāksies treniņbraucieni, pulksten 12 – starts. Sacensības ilgs
apmēram līdz pulksten 17, ap pulksten
18 – apbalvošana. Organizatori atvainojas
iedzīvotājiem par neērtībām. Dalībnieki
startēs vairākās laivu klasēs. Katra klase
veiks trīs braucienus. Plānotais dalībnieku
skaits ir ap 50 sportistu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, varbūt arī Krievijas. Jelgavas
klubu «Paisums» pārstāvēs pieci sportisti.

4. posmā trīs uzvaras

257 dalībnieki no
Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas Smiltenē aizvadīja Latvijas SMScredit.lv
BMX čempionāta
4. posmu. Tajā zelta medaļu izcīnīja
trīs kluba «Mītavas
kumeļi» sportisti:
Vanesa Buldinska
G14+ meiteņu grupā, Reinārs Pavlovs
astoņus gadus veco puišu grupā un Alvis
Lānso (attēlā – vidū) krūzeru grupā. Sudraba
medaļa Robertam Dancim B15 konkurencē.
Vēl čempionātā atlikuši četri posmi: 4. jūlijā
Valmierā, 8. augustā Madonā, 22. augustā
Vecpiebalgā un 12. septembrī Mārupē.

Eiropas spēlēs vislabāk
veicas peldētājam

D.Komars startēja 50 metros brasā,
un viņa mērķis bija iekļūt finālā. Tas
izdevās, un ar savu startu sportists ir
apmierināts. Fināla peldējumā Deniss
finišēja pēc 28,47 sekundēm, kas bija
septītais rezultāts. Tiesa, pusfinālā
viņš peldēja mazliet ātrāk (28,44 sekundes), bet arī šāds rezultāts nebūtu
ļāvis Denisam pakāpties vietu augstāk.
Peldēšanā Eiropas spēlēs startēja jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
Deniss šovasar pabeidza Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 11. klasi. Par to,
ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas,
Denisam vēl nav skaidru plānu. Tāpat
viņš uzskata, ka labus sportiskos rezultātus var sasniegt arī Latvijā. «Es
domāju, ka valsts to neietekmē, bet
ietekmē treneris, kurš trenē. Mana
trenere Astra Ozoliņa ir izaudzinājusi
olimpieti Guntaru Deičmanu, kurš
savā laikā peldēja tuvu Eiropas un
pasaules rekordiem. Tāpēc domāju,
ka izredzes ir arī, paliekot Latvijā,»

Meklē darbu
Aukle. Tālrunis 28236557.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

Jelgavnieks Deniss
Komars Eiropas
spēlēs peldēšanā
izcīnīja 7. vietu.
Foto: no personīgā arhīva

Šoferis ar pieredzi, ir A, B, C, DE kategorija
un 95. kods. Tālrunis 26181621.

tā peldētājs. Jāpiebilst, ka D.Komara
personīgais rekords 50 metros brasā
ir 28,37 sekundes.
BMX braucējs K.Krīgers kopā ar
pārējiem diviem Latvijas elites braucējiem Rihardu Veidi un Edžu Treimani
iekļuva pusfinālā, bet kvalificēties finālam neizdevās nevienam no viņiem.
Lai tiktu finālā, pusfināla braucienā
bija jāfinišē četriniekā, bet Kristens
savā pusfinālā finišēja pēdējais. «Nevarētu teikt, ka pieļāvu kādu rupju
kļūdu. Mēs visi bijām līdzīgi, un finālā varēja iekļūt jebkurš. Arī finišā
braucēji no 5. līdz 8. vietai iebrauca
gandrīz reizē. Ja es pirmo virāžu būtu
izbraucis ar citu trajektoriju, varbūt
tad kaut kas būtu bijis citādāk,» spriež
sportists, kurš jau sācis gatavoties

revanšam – Eiropas čempionātam, kas
notiks 10. – 12. jūlijā un kurā tiksies
gandrīz visi tie paši sportisti, kas bija
Eiropas spēlēs.
Arī Jelgavas boksera starts nebija
diez ko veiksmīgs – zaudējums jau
pirmajā (astotdaļfināla) cīņā. Raita
pretinieks bija Īrijas bokseris Darens
O`Nīls, pagājušā gada Eiropas vicečempions. Lai gan cīņa bija līdzīga,
tiesneši uzvaru ar 3:0 piešķīra īram.
«Redzot, ka uzvaru līdzīgā cīņā man
neatdos, trešajā raundā strādāju vēl cītīgāk un arī uzvarēju. Raunda pēdējās
sekundēs kāds no malas man kliedza,
ka pretinieks peld. Tas nozīmē, ka viņš
bija izlaidis diezgan spēcīgu sitienu un
bija apdullis, knapi kājās stāvēja. Bet
bija atlikušas kādas piecas sekundes

līdz cīņas beigām, un nepaspēju viņu
nogāzt,» stāsta R.Sinkevičs. Viņš
atzīst, ka kārtējo reizi pārliecinājies
– lai latvietis uzvarētu boksa mačā,
jāuzvar tīri, pretinieku noguldot uz
grīdas. Raita svara kategorijā līdz 91
kilogramam startēja 23 bokseri. «Vienmēr varētu būt labāk, bet, vadoties pēc
rezultāta, varu spriest: tā ir zīme, ka
treniņos ir nepieciešams ieguldīt vēl
apjomīgāku darbu kā līdz šim,» dažas
dienas pēc starta vērtēja bokseris,
piebilstot, ka viņam ir tikai 25 gadi un
šaujampulvera vēl pietiek.
Kopumā Latvija Eiropas spēlēs izcīnīja divas medaļas – zeltu pludmales
volejbolā vīriešiem un bronzu brīvajā
cīņā sievietēm –, kopvērtējumā ierindojoties 31. vietā starp 50 valstīm.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā psihologu(-ģi)
un skolas māsu. CV sūtīt pa e-pastu vvsk@
izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis 63021897.

Nāc zīmēt! Tiek komplektēta grupa pieaugušajiem: pamatu apguve. Nodarbības – no
8. jūlija (18.00 – 20.00). Adrese: Jelgava,
Raiņa iela 14, 2. st. Sīkāka informācija –
+371 26289697 vai www.grafita.lv.

Granīta pieminekļi, apmales,
futlāri un granīta šķembas (Lietuva).
Jelgava, Skolotāju iela 1. T.29379052.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Vīrietis meklē darbu. Varu dzīvot uz vietas.
Tālrunis 24850341.

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu
darbu saistībā ar elektrības darbiem un
to uzstādīšanu. Ir B kategorijas atļauja.
Tālrunis 26998884.

Pārdod

Piedāvā darbu

3-istabu dzīvokli 4. līnijā. T.26061926

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā
darbu profesionāliem(-ām) celtniekiem(-cēm) ar
pieredzi iekšējos apdares darbos darbam viesnīcā
«Jelgava». Darbs uz 1 – 2 mēnešiem. CV sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.

Vasarnīcu. T.28860428

SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu sieviešu frizierim(-ei), manikīra
meistaram(-ei). Tālrunis 29607937.

Meistars veic kapitālo un kosmētisko
remontu no 0 līdz atslēgai. Konsultēju.
T.28861525.

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868

Dažādi

Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Pļauju zāli ar trimmeri, zāģēju malku.
T.27705294
Pļauju zāli. T.25994203
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
SIA «Kreatīvs», ražotājs. Apbedīšanas
piederumi. Liela izvēle pieminekļiem, apmalēm, futlāriem utt. Kapu labiekārtošana.
Zemas cenas. T.26393177, 29537176
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro,
iesniegt prasību tiesā (uzturlīdzekļi, parādi).
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv

Atgriežas pēc traumas

Jelgavas skrējēja Anastasija Geraseva pēc
smagas traumas atgriezusies trasē un
aizvadījusi pirmo – Ventspils Piedzīvojumu
parka – pusmaratonu. Ventspilī viņa savā
vecuma grupā izcīnīja 2. vietu ar rezultātu
48:53 minūtes deviņu skrējēju konkurencē.
Pusmaratonu (10 km) Anastasija plāno
skriet arī Jelgavas nakts pusmaratonā,
kas notiks 11. jūlijā.
Viņa ir apņēmības
pilna nostartēt visos
atlikušajos maratona
«Skrien Latvija» posmos, bet par savu šīs
sezonas mērķi izvirzījusi maratona distances noskriešanu Tartu
3. oktobrī.

Jelgavnieki
brauc cīnīties
par medaļām
Latvijas Jaunatnes
olimpiādē

 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgušās pirmās Eiropas
spēles, kas no 12. līdz 28.
jūnijam norisinājās Azerbaidžānas galvaspilsētā
Baku. Tajās piedalījās trīs
jelgavnieki – peldētājs Deniss Komars, bokseris Raitis
Sinkevičs un BMX braucējs
Kristens Krīgers. No viņiem
vislabāko rezultātu uzrādīja
peldētājs. «Domāju, ka izdarīju visu, ko varēju. Savu
startu vērtēju labi, jo šīs bija
manas pirmās tāda mēroga
sacensības. Tiku pusfinālā,
pēc tam finālā. Ir labi,» tā
par izcīnīto 7. vietu Eiropas
spēlēs saka Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēknis D.Komars.
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SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Sēru paziņojums
Pēc smagas un grūtas slimības 30. jūnijā
no mums atvadījies mūsu mīļais vīrs,
tētis, opis un SIA «Jelgavas Lija» valdes
priekšsēdētājs Jānis Tauriņš.
Kontakttālrunis – 29443079.

Līdzjūtība
… Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
no sirdīm, kuras sāpēm pielijušas.
Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa Tauriņa
ģimenei, no viņa uz mūžu atvadoties.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija

 Ilze Knusle-Jankevica

Kamēr citi vēl pošas ceļā, lai
piedalītos Latvijas Jaunatnes
olimpiādē, šorīt pulksten
10 sacensības sāksies mūsu
mākslas vingrotājām. «Jaunatnes olimpiādē Jelgava
mākslas vingrošanā tiks
pārstāvēta pirmo reizi,» norāda Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis.
Jelgavu Latvijas Jaunatnes olimpiādē pārstāvēs sešas mākslas vingrotājas. Vingrošanas trenere Irina Smelova
stāsta, ka visas vingrotājas startēs
vienā vecuma grupā. «Katra meitene
izpildīs četrus vingrojumus – pa vienam
ar katru priekšmetu: apli, bumbu,
auklu un vālēm,» stāsta trenere. Jau
ceturtdien būs zināms kopvērtējums,
bet piektdien būs fināli atsevišķos
vingrojumu veidos. «Ceram, ka izdosies iekļūt atsevišķo veidu finālos,» tā
I.Smelova, piebilstot, ka trīs no mūsu
vingrotājām ir jaunākas nekā noteikts
olimpiādes nolikumā, bet viņām dota
atļauja piedalīties.
Pavisam Jelgava startēs 12 sporta
veidos: airēšanā, basketbolā (zēni un
meitenes), boksā, cīņā, džudo, peldēšanā, regbijā, BMX, smaiļošanā un kanoe
airēšanā, triatlonā, vieglatlētikā un
mākslas vingrošanā. Mūsu delegācijā
būs 116 sportisti. «Liekam cerības uz
tiem sporta veidiem, kuros jau tradicionāli mums ir veicies – smaiļošanā
un kanoe airēšanā, peldēšanā, boksā,
džudo, ceram arī uz basketbolistēm,
jo viņas jau sevi ir apliecinājušas, kļūstot par Latvijas čempionēm,» norāda
J.Kaminskis, novēlot veiksmi visiem
olimpiādes dalībniekiem.
Jaunatnes olimpiāde šogad notiek
Valmierā un Cēsīs no 2. līdz 5. jūlijam,
bet sacensības atsevišķos sporta veidos
norisinās vēl citās vietās, piemēram,
airētājiem – Jūrmalā, smaiļotājiem
un kanoe airētājiem – Limbažos. Ar
olimpiādes programmu un sacensību
rezultātiem varēs iepazīties mājas lapā
www.olimpiade.lv.

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS IVAŠKEVIČS (1957. g.)
JĀNIS ŠTEINBERGS (1938. g.)
VALERIJA GĒLIŅA (1918. g.)
NIKOLAJS GOLUBS (1955. g.)
JANĪNA KĻAVIŅA (1948. g.)
ANTOŅINA JEHIČEVA (1929. g.)
JEFIMIJA TERLANOVA (1933. g.)
NORA EGLĪTE (1943. g.)
RITA ŠUBERTE (1929. g.).
Izvadīšana 02.07. plkst.12 Zanderu kapsētā.
MARGARITA MAKAROVA (1951. g.).
Izvadīšana 02.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
JAKOVS ZUJEVS (1917. g.).
Izvadīšana 03.07. plkst.11 Bērzu kapsētā.
MIRDZA LEVICA (1923. g.).
Izvadīšana 04.07. plkst.13 Zanderu kapsētā.
GUNTIS BOLMANIS (1965. g.).
Izvadīšana 04.07. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2048.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 129.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Svešinieka vēstule». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 111.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 128.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2048.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Garīgās mūzikas koncerts «Lūgšana Latvijai».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.
21.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Mūsu tēvs, kas mīti kokā». Francijas un Austrālijas drāma.
1.35 «Momentuzņēmums».*
1.50 «Aculiecinieks».

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 110.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10.sērija.
11.10 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800».
Deju lieluzvedums «Viena saule, viena zeme»».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».*
Spēle par 3.vietu sievietēm. Pārraide no Nīderlandes.
14.35 «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».*
Spēle par 1.vietu sievietēm.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 61.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 6.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 11.sērija.
19.50 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.50 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 13.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.15 «Maestro Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends».
Koncerts (krievu val.).
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 81.sērija.
11.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 24.sērija.
11.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 3.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 80.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 11.sērija.
23.25 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.20 «Veiksmīgs uzņēmējs».
0.45 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 80.sērija.
2.15 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 3.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 5.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Trons: mantojums». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
11.30 «Māmiņu klubs 8».
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
12.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 750.–752.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 21.sērija.
22.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
23.00 «Krīze». ASV seriāls. 2.sērija.
0.00 «Rozā panteras lāsts». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1983.g.
2.05 «Likums un kārtība». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 7. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2049.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 130.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Tēvs uz pārbaudes laiku». Romantiska komēdija. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
13.10 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.40 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
14.10 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

14.40 «Province».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 112.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 129.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2049.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.
21.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Aculiecinieks».*
0.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Garīgās mūzikas koncerts «Lūgšana Latvijai».
1.10 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 111.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 11.sērija.
11.10 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
12.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.50 «100 g kultūras. Personība».*
13.35 «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».*
Spēle par 3.vietu vīriešiem. Pārraide no Nīderlandes.
14.40 «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».*
Spēle par 1.vietu vīriešiem.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 62.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12.sērija.
19.55 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 6.sērija.
21.50 «Kāpēc esmu viens?»*
22.35 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.30 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 109.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 82.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 4.sērija.
12.00 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 4.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 110.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 111.sērija.
18.55 JAUNUMS. «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dora Helta. Tante Inga bēg».
Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.05 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
1.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 15.sērija.
1.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 4.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 6.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Sērfotāja dvēsele». ASV biogrāfiska drāma. 2011.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 5.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 753.–755.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.00 «TV3 ziņas piedāvā: dokumentāls stāsts «Bērziņlaiki»».
23.20 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.30 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
1.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.15 «Likums un kārtība». Seriāls. 8.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 8. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 9.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2050.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 131.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
11.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 10.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 113.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 130.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2050.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.

tv programma
21.30 TIEŠRAIDE. «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku atvēršana.
22.40 «Gambija – otra Jamaika». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Īstās latvju saimnieces».*
0.25 «Emīls Dārziņš». 1.sērija. Latvijas TV iestudējums.
1.25 «Dabas koncertzāle. Simfonija «Devons»».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 112.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12.sērija.
11.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.40 «Dzimis Eiropā».*
13.10 «Aculiecinieks».*
13.35 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 63.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 13.sērija.
19.50 «Drošības testu manekeni». Dokumentāla filma.
21.00 «100 g kultūras. Personība».*
21.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.15 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.15 «Dzimis Eiropā».*
23.45 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.20 «Kāpēc esmu viens?»*
1.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
11.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 16.sērija.
12.00 «Dora Helta. Tante Inga bēg». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 112.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 113.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 13.sērija.
22.05 «Par vienu mazāk». ASV detektīvdrāma. 2013.g.
0.20 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
1.15 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 5.sērija.
1.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 7.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Prezidenta bērns». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 6.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 756.–758.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.20 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.10 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
1.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.05 «Likums un kārtība». Seriāls. 9.sērija.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 9. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 11.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2051.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 132.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
11.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 12.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 114.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 131.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2051.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.
21.20 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
0.35 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.

Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 113.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 13.sērija.
11.10 «Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas galā koncerts
«Mūzika iedvesmai»».*
13.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 64.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 1.sērija.
19.50 «Naftas vads». Dokumentāla filma.
20.55 «Īstās latvju saimnieces».*
21.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.20 «Drošības testu manekeni». Dokumentāla filma.
23.25 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 84.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 13.sērija.
12.00 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Melodrāma. 2003.g. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 6.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 114.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 115.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
22.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 5.sērija.
23.10 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Melnās čūskas vaidi». ASV drāma. 2006.g.
2.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 6.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Labais burgers». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 7.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 759.–761.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «Plēsoņas». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
0.10 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 10.sērija.
2.50 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 10. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 12.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 133.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.20 «Luijs». Animācijas seriāls.
13.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
14.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku atvēršana.
15.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 115.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 132.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki». Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.
21.20 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Mirušā vīra kļūda». Seriāls (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Kalle nāk». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 114.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 1.sērija.
11.15 ««SeMS» ceļo».*
12.15 «100 g kultūras. Personība».*
13.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.45 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 65.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 2.sērija.
19.50 «Aculiecinieks».*
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.55 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Toms Petijs un «The
Heartbreakers»». Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).

22.00 ««Biutiful»». Meksikas un Spānijas drāma. 2009.g.
0.35 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
2.05 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 85.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 7.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 116.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 117.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
22.10 «Vecpuisis». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
0.30 «Nekad nelaid mani vaļā». Romantiska drāma. 2010.g.
2.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 7.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 9.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Labais Bens 2: melnais zelts». ASV ģimenes drāma.
2003.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 8.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 762.–764.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.35 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
22.05 «Nevainīgs 40 gadu vecumā». ASV komēdija. 2005.g.
0.25 «Makšķernieki». ASV komēdija. 1997.g.
2.15 «Likums un kārtība». Seriāls. 11.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 11. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.25 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjutīgā kokle».
11.00 TIEŠRAIDE. «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
13.30 «Mans zaļais dārzs».*
14.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Zdislavs Romanovskis.
14.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
14.45 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki». Bērnu un
jauniešu simfonisko orķestru koncerts «Tūkstošbalsu simfonija».
17.00 «Pēdējās lāču teritorijas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».*
18.35 TV PIRMIZRĀDE. «Tuvais karš». Dokumentāla filma.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Kara bērni. Labdarības koncerts Ukrainas bērniem».
23.45 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Mirušā vīra kļūda». Seriāls (ar subt.).
1.25 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* Igo pēc 10 gadiem.
4.50 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
7.05 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
8.45 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
9.15 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
10.30 «Dzied Inga un Normunds».*
11.00 «Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts».*
13.00 TV PIRMIZRĀDE. «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma.
14.35 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
16.00 «Naftas vads». Dokumentāla filma.
17.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 69. un 70.sērija.
0.20 ««Biutiful»». Meksikas un Spānijas drāma. 2009.g.
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.45 «Luī 3». Seriāls. 8.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 3». Seriāls. 4.sērija.
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Lilitas Ozoliņas laiks». Latvijas dok.filma. 2015.g.
12.00 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
14.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 11.sērija.
15.25 «Fortūnas džentlmeņi». Krievijas komēdija. 1971.g.
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 9.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 4». Seriāls. 3.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Melodrāma. 2003.g. 1.sērija.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 10.sērija.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
7.25 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
9.40 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.05 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
13.10 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
15.30 «Mūsu kuplā ģimenīte». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
17.20 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «TV3 ziņas piedāvā: dokumentāls stāsts «Kas ir Vējonis?»».
20.00 «Brīnumainā Oza zeme». ASV animācijas filma. 2013.g.
21.55 «Nekā personīga». ASV un Vācijas romantisks trilleris. 2009.g.
0.35 «Rozā panteras dēls». Itālijas un ASV komēdija. 1993.g.
2.10 «Labais Bens 2: melnais zelts». ASV ģimenes drāma. 2003.g.
3.45 «Likums un kārtība». Seriāls. 12.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 12. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
Centra, Svētes un Šķibes konsultāciju punktos
vidusskolā (10. – 12. klasē) (visos konsultāciju
punktos), pamatskolā (1. – 9. klasē) (tikai Svētes
konsultāciju punktā) un tālmācībā.

Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu
(klātiene, tālmācībā);
• humanitārā un sociālā virziena programmu
(klātiene, tālmācībā);
• pamatizglītības programma no 1. līdz 9. klasei
(klātiene, tālmācībā).
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37,
301. kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.8 līdz 12
un no 13 līdz 16.30. Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv.

Jelgavas 1. internātpamatskola
(Jelgavā, Institūta ielā 4)

paziņo, ka 2015. gada 11. augustā notiks
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2015./2016. m.g. šādās mācību programmās:
•21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām).
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un
pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14
līdz 2015. gada 31. jūlijam pa tālruni 63029794.
Starptautisks uzņēmums SIA «Dinex
Latvia» (reģ.Nr.40003468507) izgatavo
izplūdes sistēmas kravas automašīnām,
autobusiem un komerctransportam.
Sakarā ar darba apjoma
palielināšanos aicinām darbā

METINĀTĀJUS(-AS),
ATSLĒDZNIEKUS(-CES).
Prasības pretendentiem:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā
(vajadzības gadījumā veiksim darbam
nepieciešamo apmācību);
• vēlama atbilstoša izglītība;
• spējas pildīt amata pienākumus nestandarta situācijās;
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Visus ieinteresētos, kas vēlas strādāt,
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Metinātājs» vai «Atslēdznieks» lūdzam
sūtīt pa e-pastu lpo@dinex.lv.
Tālrunis informācijai – 63020200,
26849467.
Pārrunas veiksim jums pieejamā laikā.
Sākotnējā stundu likme –
sākot no 3,50 EUR/stundā.
Stundu likme atkarīga no pretendenta
kvalifikācijas un darba pieredzes.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.00 TIEŠRAIDE. «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Dalībnieku svētku gājiens «Ābēcēdē...ūvēzēžē».
13.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
13.15 «Momentuzņēmums».*
13.35 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dokumentāla filma. 7.sērija.
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
16.00 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
17.00 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Dzintara meklētāji». Vācijas melodrāma. 2005.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Svētku dienasgrāmata.
21.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu...».
0.30 «Pēdējās lāču teritorijas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
1.30 «Latgales vēstniecības GORS atklāšana».*
Pārraide no jaunās Austrumlatvijas koncertzāles Rēzeknē.
4.25 «Momentuzņēmums».*
4.40 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.

LTV7
5.30 «Spots».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.25 «Sekotāji».*
7.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.45 «Zili brīnumi!»*

8.15 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
9.15 TIEŠRAIDE. «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Dalībnieku svētku gājiens «Ābēcēdē...ūvēzēžē».
12.35 «Karla un Jonass». Dānijas ģimenes filma. 2010.g. (ar subt.).
14.05 «Vasara Romā». Vācijas komēdija. 2013.g.
15.45 «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma.
17.20 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
19.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 14.sērija.
21.35 «Dikte». Seriāls. 1.sērija.
22.30 «Leģendārie albumi. Toms Petijs un «The Heartbreakers»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
23.35 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 71. un 72.sērija.
2.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.00 «Anekdošu šovs 2».*
4.00 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
5.15 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
5.29 «Spots».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 9.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.35 «Jauniņā 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 5.sērija.
12.35 «Dīvainie Ginesa rekordi».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S K AIST U MA S K OLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības jūlijā un augustā
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

14.07., 21.07., 03.08.
08.07., 26.08.
03.07., 24.07., 03.08.
20.07., 24.08.
20.07., 24.08.
08.07., 22.07., 05.08.
08.07., 22.07., 05.08.
20. – 21.07., 17. – 18.08.
06.07., 03.08.
06.07., 20.07., 03.08.
09.07., 23.07., 06.08.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

JPPI «Pilsētsaimniecība» pārdod atkārtotā rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli koksni 122,42 m3, turpmāk – kustamā manta, kas
atrodas Zālītes ielas un Lediņu meža elektrolīniju aizsargjoslās.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
2. Kustamo mantu dabā var apskatīt no š.g. 25. jūnija līdz 2. jūlijam, sazinoties ar
mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 03.07.2015. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 03.07.2015. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000 euro.
6. Izsoles nodrošinājums ir 300 euro, nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles
JPPI «Pilsētsaimniecība» ar pārskaitījumu – AS «SEB Banka», konts LV61 UNLA 0050 0010
0312 1, vai iemaksājot skaidrā naudā kasē Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā.
7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

13.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 4».
16.50 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 17. un 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. ImKa». Dokumentāla filma.
21.10 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 5.sērija.
23.10 «Detektīvs Valanders 2». Lielbritānijas filma. 3.sērija.
1.00 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
2.45 «R.Pilčere. Ziemas saulgrieži». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 11.sērija.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 6.sērija.
7.05 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.25 «Brīnumainā Oza zeme». ASV animācijas filma. 2013.g.
16.20 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
20.10 «Transformeri». ASV spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2007.g.
23.05 «Bēdīgi slavenie mērgļi». ASV un Vācijas trilleris. 2009.g.
2.10 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.15 «Likums un kārtība». Seriāls. 13.sērija.
4.00 «TV3 ziņas».
4.10 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.

Aicinām pievienoties «K-rauta» (reģ.Nr.40003311719)
komandai Jelgavas veikalā PĀRDEVĒJU.
Piesakies, ja vēlies
• strādāt mazumtirdzniecībā, pārdodot santehnikas preces,
• apkalpot klientus, nodrošinot augstu klientu apkalpošanas līmeni,
• rūpēties par preču izkārtojumu un kārtību veikalā
un tev ir
• pieredze klientu apkalpošanā un padziļinātas zināšanas
dārzkopības nozarē,
• latviešu un krievu valodas zināšanas,
• labas komunikācijas prasmes, augsta aktivitāte
un atbildības izjūta,
• vēlme attīstīties un apgūt jaunas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• nepieciešamās apmācības un karjeras izaugsmes iespējas.
Pieteikumu un CV ar norādi «Pārdevējs Jelgavā»
lūdzam sūtīt pa e-pastu cv@rautakesko.lv.
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SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» ir AKG grupas
uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir
perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu
grupa, kas ar vairāk nekā 2800 darbiniekiem 13 ražotnēs ir
pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa
izstrādā un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai
un sadzīves iekārtām.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
(reģ.Nr.40003646836) aicina darbā

personāla speciālistu(-i).

Galvenie pienākumi:
• personāla atlases procesa organizēšana;
• iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu personāla jautājumos izstrādāšana;
• piedalīšanās uzņēmuma personāla plānošanas procesos;
• personāla apmācības procesu organizēšana;
• piedalīšanās uzņēmuma darba samaksas sistēmas
attīstīšanā un pilnveidošanā;
• statistikas datu par uzņēmuma personālu sagatavošana
un analīze;
• informācijas apmaiņas sistēmas personāla jautājumos
uzturēšana;
• darba laika uzskaites procesa organizēšana;
• darbinieku konsultēšana darba likumdošanas un sociālā
nodrošinājuma jautājumos.
Prasības:
• augstākā izglītība (vēlama juridiskā izglītība);
• darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu
pārzināšana un prasme pielietot tos praksē;
• personāla lietvedības struktūras un prasību pārzināšana;
• prasme risināt konfliktsituācijas;
• latviešu, vēlamas vācu un krievu valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus
un strādāt komandā;
• noturība stresa situācijās;
• pieredze līdzvērtīgā amatā un valodu zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālas garantijas;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un darbu
atsaucīgā kolektīvā.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Personāla speciālists»
lūdzam sūtīt līdz 2015. gada 17. jūlijam pa pastu SIA «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004, faksu
63012223 vai e-pastu baiba.legzdina@akg-gruppe.de.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 4. jūlijā pulksten 10 – ekskursijā aicina iepazīt Jelgavas novada bagātības.
Maršrutā: gleznotāja Ģ.Eliasa dzimtas mājas «Zīlēni», Blankenfeldes muiža,
Vilces muiža, kokapstrādes darbnīca «Amatnieki», Sesavas luterāņu baznīca.
Dalības maksa – € 10 pieaugušajiem; € 9 skolēniem, studentiem, pensionāriem;
pirmsskolas vecuma bērniem (ja neaizņem vietu autobusā) – bez maksas. Papildu
izmaksas: porcelāna zvaniņa apgleznošana līdzņemšanai Blankenfeldes muižā
– € 5. Aicina paņemt līdzi uzkodas piknikam. Pieteikšanās ekskursijai obligāta
(līdz 2. jūlijam) pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Sīkāka
informācija – www.visit.jelgava.lv (no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 4. jūlijā pulksten 12 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena (pie
piemiņas akmens Zālītes ielā).
 4. jūlijā no pulksten 15 līdz 23 un 6. jūlijā no pulksten 17.30 līdz 20.30
– fotoplenērs «Jūra gaismas rotaļās». Papildinformācija pa tālruni 63012159,
26172045 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 31. jūlijā pulksten 19 – brīvdabas uzvedums: dziesmu spēle ar jokiem «Kāzas, kāzas». Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri J.Āmanis, I.Kļavinskis,
M.Egliens, M.Brūveris, L.Zeļģe, U.Siliņš, Dailes teātra aktrise A.Dzērve, Liepājas
teātra aktieri M.Eglinskis un TV šovu zvaigzne S.Prule. Biļešu cena – € 6 – 10
(Uzvaras parkā).
 27. augustā pulksten 19 – enerģiskās un šarmantās dziedātājas Marijas
Naumovas solokoncerts «Kādā jaukā dienā». Skanēs klausītāju iemīļotas viņas
repertuāra dziesmas jaunā aranžējumā, kā arī būs īpaši pārsteigumi. Biļešu
cena – € 7 – 20. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Jelgavas kultūras
namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs

Mākslinieki iemūžina
Jelgavu

Izstādes
 Jūlijā – Latvijas dabas noskaņas Antas Rugātes fotogrāfijās un Viktora Vaņukova mazās granīta skulptūras (k/n Lielajā foajē).
 Jūlijā – Jelgavas bērnu zīmējumu izstāde «Zemgales EKO» kalendāram (k/n
Garderobes foajē).
 Līdz 5. jūlijam – Andas Lāces lielformāta gleznu izstāde «Nogrieznis» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 5. jūlijam – jelgavnieces Dzintras Žvagiņas fotoizstāde «Bez rāmjiem»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. jūlijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas audzēkņu gada noslēguma
izstāde (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 31. jūlijam – Gaļinas Kuzminihas gleznu izstāde «Vasaras noskaņas»
(bibliotēkā «Pārlielupe»).
 Līdz 31. jūlijam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Mazliet mākslas»
(Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 31. jūlijam – Latvijas, Lietuvas, Horvātijas un Turcijas jauniešu veidoto
fotogrāfiju izstāde «Pinhole summer» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 30. augustam – jelgavnieces Ludmilas Grīnbergas izstāde «Ziedi sirds
priekam» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 6. septembrim – Anitas Paegles izstāde «Vasaras sapņi». Grāmatu
ilustrācijas, iedvesmas objekti, markas, monētas, apsveikuma kartītes (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku programma
• No 6. jūlija pulksten 13 (atklāšana) līdz 12. jūlija pulksten 15 – interešu izglītības
mākslas pulciņu audzēkņu izstāde «Rakstu darbi» (Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā). Ar
savu darbu «Zemgale – varavīksnes krāsās» piedalās bērnu un jauniešu centra «Junda»
ādas pulciņa dalībniece Agate Balode.
• 6. jūlijā pulksten 16 – tautas deju kolektīvu Laureātu koncerts (Dailes teātrī). Piedalās
«Vēja zirdziņš».
• 6. jūlijā pulksten 17 – mūsdienu deju lielkoncerta «Te mēs es@m» ģenerālmēģinājums
(starptautiskajā izstāžu centrā «Ķīpsala»). Piedalās «Benefice» un «Intriga».
• 7. jūlijā no pulksten 10 līdz 18 – pūtēju orķestru fināla konkurss (Lielajā ģildē).
Piedalās «Rota». Ieeja – bez maksas.
• 7. jūlijā pulksten 12 un 19 – mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m» (starptautiskajā izstāžu centrā «Ķīpsala»). Piedalās «Benefice» un «Intriga».
• 8. jūlijā no pulksten 10 līdz 20 – koru fināla konkurss (Rīgas Latviešu biedrības namā
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā). Piedalās «Spīguņi», «Spīgo studija» un
«Spīgo».
• 8. jūlijā no pulksten 11 līdz 17 – folkloras kopu individuālās programmas un rotaļu programmas «Riti raiti» mēģinājums (Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā).
Piedalās «Dimzēns».
• 8. jūlijā pulksten 21.30 – svētku atklāšana (11. novembra krastmalā).
• 9. jūlijā pulksten 15 – pūtēju orķestru koncerta «Taures sauc» ģenerālmēģinājums
(starptautiskajā izstāžu centrā «Ķīpsala»). Piedalās «Rota».
• 9. jūlijā pulksten 19 – tautas deju kolektīvu lielkoncerta «Līdz varavīksnei tikt» ģenerālmēģinājums (Daugavas stadionā). Piedalās «Vēja zirdziņš» un «Jundas» deju kolektīvi.
• 9. jūlijā pulksten 19 – pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc» (starptautiskajā izstāžu
centrā «Ķīpsala»). Piedalās «Rota».
• 10. jūlijā pulksten 12 – tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt»
(Daugavas stadionā). Piedalās «Vēja zirdziņš» un «Jundas» deju kolektīvi.
• 10. jūlijā pulksten 15 – folkloras kopu koncerts «Rotaļu raksti» (laukumā pie Brīvības
pieminekļa). Piedalās «Dimzēns».
• 10. jūlijā pulksten 16 – profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums
«Radi, rādi, raidi!» (Vērmanes dārzā). Piedalās Amatu vidusskolas vokālais duets un
Jelgavas tehnikuma vokālais ansamblis.
• 10. jūlijā pulksten 17 – tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt»
(Daugavas stadionā). Piedalās «Vēja zirdziņš» un «Jundas» deju kolektīvi.
• 10. jūlijā pulksten 19 – pūtēju orķestru defilē programma (laukumā pie Brīvības
pieminekļa). Piedalās «Rota».
• 10. jūlijā pulksten 19 – kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle» (Lielajā
ģildē). Piedalās Jelgavas koklētāju ansamblis «Zelta stīdziņas» un Jelgavas Mūzikas
vidusskolas koklētāju ansamblis.
• 11. jūlijā pulksten 11 – tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt»
(Daugavas stadionā). Piedalās «Vēja zirdziņš» un «Jundas» deju kolektīvi.
• 11. jūlijā no pulksten 15.30 līdz 18 – Amatu vidusskolas audzēkņu tērpu un frizūru
demonstrējumi (Vērmanes dārzā).
• 11. jūlijā pulksten 18 – profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums
«Radi, rādi, raidi!» (Vērmanes dārzā). Piedalās Amatu vidusskolas vokālais duets un
Jelgavas tehnikuma vokālais ansamblis.
• 11. jūnijā pulksten 19 – noslēguma koncerta «Manā dziesmā tu…» ģenerālmēģinājums (Mežaparka Lielajā estrādē). Piedalās visi mūsu koristi un pūtēju orķestris
«Rota».
• 12. jūlijā pulksten 9 – dalībnieku svētku gājiens «Ābēcēdē...ūvēzēžē» (Vecrīgā).
Piedalās visi mūsu svētku dalībnieki.
• 12. jūlijā pulksten 19 – noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu…» (Mežaparka Lielajā
estrādē). Piedalās visi mūsu koristi un pūtēju orķestris «Rota».

Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadīts Jelgavas un mūsu
sadraudzības pilsētu mākslinieku plenērs. Desmit mākslinieki
meistara Induļa Landau vadībā
izzināja dažādus pasteļglezniecības knifus un vēlāk gūtās
zināšanas izmantoja, iemūžinot
darbos Jelgavu. Mākslinieku
nedēļas darbu no šodienas, 2.
jūlija, var novērtēt Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
Izstāžu zālē. Izstādes «Sešas
dienas ar Meistaru» atklāšana
– 2. jūlijā pulksten 16.
Pasteļglezniecības meistardarbnīcā un
plenērā Jelgavā no 25. jūnija līdz 2. jūlijam
piedalījās astoņi pašmāju mākslinieki – Inita Vilks, Ritma Lagzdiņa, Ilona Drīliņa, Dita
Veģe, Anda Kalniņa, Guntis Švītiņš, Arnis
Ozols, Inese Mīlberga – un divi ciemiņi no
Jelgavas sadraudzības pilsētām – Irēna Ambraziene no Šauļiem un Diāna Ozimko no
Baranovičiem –, kuriem pasteļglezniecība
nav viņu ikdienas darbības virziens.
Māksliniekiem šajā nedēļā notika no-

darbības pie I.Landau Jelgavas Mākslas
skolā, kurš iepazīstināja kolēģus ar pasteļglezniecības aizkulisēm, kā arī darbnīcā ar
viņa palīdzību tapa vairāki darbi, bet vēlāk
gūtās zināšanas jau tika izmantotas praksē
pilsētvidē, iemūžinot dažādus skatus no Jelgavas ikdienas dzīves. Jelgavas Mākslinieku
biedrības vadītājs Māris Brancis stāsta, ka
mākslinieki ir ļoti cītīgi pastrādājuši. «Visu
diemžēl nevarēsim parādīt izstādē, taču
ieskats būs. Un jāatzīst, ka te atklāsies
skaistā Jelgava jaunā rakursā. Būs ainavas, ziedi, skati ar pili, Jelgavas panorāma,
Vecpilsētas iela…» stāsta M.Brancis, aicinot
jelgavniekus uz izstādi.
Uzrunātie mākslinieki atzīst, ka plenērs
bijis vērtīgs, jo ļāvis nedēļu veltīt tikai mākslas radīšanai – visi ikdienas darbi tika nolikti
malā. Mākslinieki uzsver, ka šis plenērs
ir vēl augstākā vērtē, jo reizē notiek arī
meistarklase, kurā iespējams tuvāk iepazīt
pasteļglezniecību profesionāla meistara
vadībā. «Šobrīd galvenokārt mākslinieki
ir aizņemti pamatdarbā, kā man tas ir
Latvijas arhīvā, tāpēc gleznošanai laika
atliek maz. Brīvajos brīžos strādā mājās
vai darbnīcā, dabā sanāk reti, bet plenērā
var tam veltīt ilgāku laiku. Dabā ir pavisam

Jelgavā
noslēdzas
starptautiskais
mākslinieku
plenērs, kurā
tikās astoņi
pašmāju un
divi Jelgavas
sadraudzības pilsētu
mākslinieki.
Viņu vidū
arī dizainere
māksliniece
Ilona Drīliņa.
Viņas un
pārējo mākslinieku sešu
dienu darbu,
gleznojot
pilsētvidē, no
2. jūlija var novērtēt izstādē
«Sešas dienas
ar Meistaru».
Atklāšana
– pulksten 16.

cita gleznošana, jo mainās gaismas, krāsas,»
saka jelgavnieks mākslinieks G.Švītiņš,
uzsverot, ka vietu, kur Jelgavā gleznot, netrūkst, tikai jābūt vērīgam un jātver mirklis.
«Tā ir iespēja izrauties no rutīnas. Laiku pilnībā vari veltīt motīvu ķeršanai, nekas cits
netraucē, kā tas parasti ir, strādājot mājās,»
tā I.Drīliņa, atzīstot, ka nav liela plenēru
piekritēja, taču zina māksliniekus, kuri kā
pavasarī sāk pa plenēriem braukāt, tā rudenī tikai beidz, uzlādējot sevi ziemas sezonai.
Viņa norāda, ka īpaši vērtīgi ir starptautiski
plenēri, jo tā ir iespēja iepazīties ar citu valstu māksliniekiem, redzēt, kā viņi strādā, jo
katram darba stils ir citādāks.
Ņemot vērā to, ka šis plenērs ir pašmāju
mākslinieku un ciemiņu veltījums Jelgavai 750. dzimšanas dienā, neiztikt arī bez
dāvanām. Tieši tāpēc katrs mākslinieks
vienu darbu, kas tapis nedēļas laikā, dāvinās Jelgavai. Bet, kā paši mākslinieki smej,
rādāmos darbus viņi šodien eksponē izstādē
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
Izstādes atklāšana notiks 2. jūlijā pulksten
16, un tā būs apskatāma līdz 20. augustam.
Jāpiebilst, ka šīs izstādes darbus var arī
iegādāties – par to jāinteresējas Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.

Debesīs palaiž 107 balonus
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Raitis Supe

Atgādinot, ka tieši Jelgava ir
tā vieta, kur pirms 230 gadiem
debesīs tika palaists pirmais
gaisa balons Latvijas teritorijā,
27. jūnijā debesis virs pilsētas
rotāja 107 krāsaini baloni.
Viens – divtik lielāks par gaisa
balonu, kādu gaisā palaida
pirms 230 gadiem, seši – aptuveni tikpat lieli, cik vēsturiskais
balons, un 100 mazie baloni.
Pirmais gaisa balons Latvijas teritorijā
no «Academia Petrina» pagalma tika
palaists 1785. gada 26. jūnijā. Tas bija aptuveni 54 centimetru diametrā, tā autors
– Latvijas pirmās augstskolas bijušais
audzēknis Ernsts Johans Bīnemanis,
kas balonu gaisā pacēla ar karsta gaisa
palīdzību. Atceroties šo svarīgo notikumu,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja pagalmā 27. jūnijā gaisā tika
palaisti baloni, šoreiz – ar hēliju piepūsti.
Katram no tiem bija pievienota zīmīte, uz
kuras uzrakstīts tieši tāds pats teksts, kāds
tika pievienots gaisa balonam pirms 230
gadiem: «Lai dzīvo Kurzemes un Zemgales
hercogs Pēteris Bīrons un viņa sieva hercogiene Doroteja! No Jelgavas esmu palaists
1785. gada 26. jūnijā», kā arī uzraksts: «Lai
dzīvo! Jelgavai – 750 un pirmajam gaisa
balonam Latvijā – 230. No Jelgavas esmu
palaists 2015. gada 27. jūnijā.»
Lielāko balonu gaisā palaida Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, atzīstot: «Ir prieks, ka Jelgava var

lepoties ar daudziem notikumiem, kas
tieši mūsu pilsētā ir notikuši pirmo reizi.
Gribas novēlēt, lai šis balons dodas pretī
pilsētas panākumiem un izaugsmei!»
Sešus balonus bija uzticēts palaist
muzeja darbiniekiem un vēsturniekam
Andrim Tomašūnam, kurš atgādināja, ka
pirms 30 gadiem muzeja pagalmā, atzīmējot gaisa balona palaišanas divsimtgadi,
tika mēģināts īstenot ko līdzīgu, taču tas
neizdevās. «Toreizējais 4. vidusskolas
vēstures skolotājs ar saviem audzēkņiem
izveidoja papīra balonus, kurus grasījās
gaisā palaist ar karsta gaisa palīdzību.
Atminos, akadēmiķis Jānis Stradiņš
iznāca pagalmā un prasīja: «Nu, kur tad
tie baloni ir?» Tajā brīdī vēstures skolotājs

man ziņoja, ka tie aizķērušies krūmos un
nekā nebūs… Bet šoreiz viss izdevās,» tā
A.Tomašūns.
Zīmīgajā brīdī piedalījās arī viens jaunlaulāto pāris, kam pulksten 13 muzejā
bija svinīgā kāzu ceremonija. «Iznākam
no muzeja, un viss pilns ar krāsainiem
baloniem. Tik skaisti! Domājam, ka tas
arī mūsu kopdzīvē būs uz labu, jo ceram,
ka pārējie, tāpat kā mēs, balonus gaisā
palaida ar labām domām,» tā jaunā sieva
un vīrs Agita un Oskars Bērzi.
Jāpiebilst, ka reizē ar balona svētkiem
tika atzīmēti arī 240 gadi, kopš Latvijā
dibināta pirmā augstskola – «Academia
Petrina», kur šobrīd atrodas muzejs. Tās
atklāšana notika 1775. gada 29. jūnijā.

