Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 30. jūnijā
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005507.
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Zemessargi
mācās
lidlaukā

Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

Otrdienas vakarā Jelgavas lidlauka teritorijā notika
Zemessardzes 52. kājnieku bataljona mācību operācija,
kurā piedalījās apmēram simts zemessargi. Viena no
uzbrukuma operācijas epizodēm paredzēja apmēram
70 kaujinieku lielas grupas desantēšanu, kas šoreiz tika
veikta gan no Latvijas Gaisa spēku helikoptera «Mi-17»,
gan arī no ASV armijas iespaidīgajiem «Black Hawk» un
divu rotoru «Chinook» gaisa kuģiem.
Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona zemessargi, lai uzlabotu
savas kaujas spējas un zināšanas
blīvi apdzīvotās vietās, par mācību
kaujas vietu izraudzīja Jelgavas
lidlauka teritoriju. Kā norāda
virsseržants Ivars Spalva, šajā

operācijā uzsvars likts uz ēkas
ieņemšanu un savu pozīciju nosargāšanu: «Operācijas scenārijs
paredzēja pretinieka pozīciju –
ēkas – ieņemšanu lidlaukā, tādēļ
pirmā tika izsēdināta grupa, kas
sargāja pozīcijas pret iespējamu

pretinieka gaisa kuģu nosēšanos.
Pēc tam no gaisa nolaidās otra
grupa, lai ieņemtu ēku, bet tad negaidīti mežā parādījās pretinieki,
kas veiksmīgi tika likvidēti. Tāpat
netika pieļauta arī pretinieku
papildspēku ierašanās, izvietojot
uz ceļa slēpni.»
«Uzskatu, ka mums viss izdevās
tieši tā, kā bijām paredzējuši, no
plāna lielu atkāpju nebija. Šī bija
īpaša operācija, jo tika izmantoti
sabiedroto gaisa kuģi. Bija plānots,
ka viena no uzbrukuma grupām
lēks ar izpletņiem, taču sabiedrotie
šādiem manevriem nebija gatavi,
tāpēc zemessargi no helikoptera
nolaidās pa virvi,» pēc mācībām

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Vēl var pieteikties pagalmu
labiekārtošanas programmai
 Ilze Knusle-Jankevica

Izsludināta atkārtota
pieteikumu iesniegšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.
«Lai tiktu apgūts viss šāgada
pašvaldības budžeta pagalmu
programmai piešķirtais finansējums, izsludināta atkārtota
pieteikumu iesniegšana – līdz
21. augustam,» norāda Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods. Pieejamais pašvaldības līdzfinansējums pagalmu
labiekārtošanai ir 23 087,71 eiro.
Šogad kopējais pašvaldības
piešķirtais līdzfinansējums pagalmu programmai bija 25 000
eiro. Noteiktajā termiņā iesniegts
tikai viens pieteikums, kas vēl
tiek vērtēts. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja
vietniece Sandra Liepiņa stāsta,
ka pieteikums saņemts no mājas
Sarmas ielā 21, kuras iedzīvotāji

vēlas atjaunot iebraucamā ceļa
asfalta segumu. Maksimālais
finansējums, ko viņi var saņemt
no pašvaldības, ir 2000 eiro.
Jāatgādina, ka viena pieteikuma
maksimālais atbalsta apjoms ir ne
vairāk kā 50 procenti no kopējām
darbu izmaksām, vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopībai nepārsniedzot
5000 eiro, ja darbiem nepieciešama
būvatļauja, un 2000 eiro, ja darbiem nepieciešams paskaidrojuma
raksts vai apliecinājuma karte. Ja
darbus plāno vairākas mājas kopā,
pašvaldības finansējuma apmērs
palielinās attiecīgi tik reižu, cik
mājas līdzdarbojas.
Ar pārējiem nosacījumiem un
iesniedzamo dokumentu sarakstu
var iepazīties pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» vai pašvaldības mājaslapā www.jelgava.
lv. Informāciju par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu
var saņemt arī, zvanot pa tālruni
63084475 vai rakstot pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

FK «Jelgava» sāk cīņu Eiropas līgā

aizsargs Valērijs Redjko «Ferencatzina I.Spalva, kurš bija viens no  Ģirts Pommers
varos» komandu raksturo kā
šīs mācību operācijas plānotājiem.
Šovakar pulksten 19.45
pieredzējušu un kombinacionālu
Kaprālis Jānis Tomašūns secipēc Latvijas laika Bufutbolu demonstrējošu. «Viņi spēlē
na, ka zemessargiem desantēšana
dapeštā savu dalību
mūsdienīgu futbolu un reti kad
ar sabiedroto helikopteriem bija
Eiropas līgas kvalifikācišķiras no bumbas. Mūsu mērķis
īpašs notikums. «Ļoti pozitīvi,
jas turnīra 1. kārtā pret
būs saglabāt intrigu līdz atbildes
ka mūsu sabiedrotie ir atvērti un
vienu no Ungārijas slaspēlei Jelgavā – ja spēle izbraukuieinteresēti sadarbībai ar zemesvenākajiem klubiem –
mā beigsies ar rezultatīvu neizšķirsargiem,» tā J.Tomašūns.
«Ferencvaros» – uzsāks
tu, mēs būsim ļoti apmierināti,»
Jāpiebilst, ka mācību nometfutbola klubs «Jelgava».
rezumē V.Redjko.
nes laikā zemessargi 1. un 2.
Spēle notiks «GroupaAtbildes spēle Jelgavā notiks
jūlijā dosies uz Skrundas bijušo
ma Arena», kurā var
6. jūlijā Zemgales Olimpiskajā
armijas pilsētiņu, lai turpinātu
sapulcināt 22 tūkstošus
centrā pulksten 18.30. Biļetes uz
krāt zināšanas kaujās blīvi apskatītāju.
maču varēs iegādāties tikai spēles
dzīvotās teritorijās. Savukārt
dienā stadiona kasē, to cena būs
oktobrī mūsu bataljons piedalīPēc rūpīgākas iepazīšanās ar 8 eiro, bet ar karti «Mana Jelgasies apjomīgajās mācībās «Lielais
spēcīgo pretinieku jelgavnieku va» – 4 eiro.
zobens» Skrundā.

Lems par Jelgavas 6. vidusskolas un Vakara vidusskolas attīstību
 Kristīne Langenfelde

– katra skola strādās ar savu
pārvaldības modeli, direktoru,
Līdz ar skolēnu skaita
tā vietniekiem, pedagogiem,
samazinājumu Jelgaīstenojot savas skolas licencētās
vas Vakara (maiņu)
izglītības programmas. Vienīvidusskolā un arī 6.
gais, kas mainītos, ir abu skolu
vidusskolā Jelgavas
atrašanās vienā ēkā,» skaidro
pašvaldība sākusi
Jelgavas Izglītības pārvaldes
skatīt jautājumu par
vadītāja Gunta Auza.
abu skolu turpmāPagājušajā mācību gadā Jelko attīstību, vienlaigavas Vakara (maiņu) viduskus saglabājot abu
skolā, kas atrodas ēkā Skoloizglītības iestāžu jutāju ielā 8, mācījās 84 jaunieši
ridisko patstāvību.
no 1. līdz 9. klasei, kā arī 137
Lai paaugstinātu izvidusskolas audzēkņi. Taču,
glītības kvalitāti, no
kā atzīst Izglītības pārvaldē,
1. septembra plānots
jauniešu motivācija mācīties
Jelgavas Vakara (maiun attieksme pret mācībām ir
ņu) vidusskolas darbu
dažāda, un izglītojamo apmekpraktiski nodrošināt
lējuma analīze liecina, ka nereti
6. vidusskolas telpās.
skolā apmeklējums ir tikai ap
60 procentiem no visa audzēk«Būtiski uzsvērt, ka pie šāda ņu skaita. Savukārt ēka, kurā
risinājuma abas skolas sagla- skola atrodas, paredzēta vairāk
bātu savu juridisko statusu nekā 600 audzēkņiem. Līdz ar

to šobrīd skolas ēka netiek efektīvi izmantota. Jāņem arī vērā
tas, ka vidusskolas klasēm mācību darbs ir organizēts atšķirīgi no dienas skolām, piemēram,
mācības notiek piektdienās pēc
pulksten 16 un sestdienās no
pulksten 9 – laikā, kad dienas
skolā savukārt mācības jau ir
beigušās.
Arī Jelgavas 6. vidusskolā
šobrīd skolas telpas nav pilnībā
noslogotas. Skolā, kas sākotnēji
celta, lai tajā varētu mācīties
līdz pat 1100 skolēniem, šobrīd
mācās 643 bērni. «Pat ņemot
vērā to, ka kopš skolas izveides
ir mainījies mācību process,
šobrīd skolā brīvi ir iespējams
nodrošināt kvalitatīvu mācību
procesu līdz pat 900 audzēkņiem,» uzsver G.Auza.
Šobrīd jau notikušas sarunas
starp abu skolu vadību un Izglītības pārvaldi par iespēju no

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

1. septembra darbu organizēt
vienā ēkā. «Esam izstrādājuši Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas izvietošanas plānu 6. vidusskolas telpās, lai
abas izglītības iestādes varētu
strādāt maksimāli nošķirti
viena no otras. 6. vidusskola ir
gatava uzņemt audzēkņus no
citām izglītības iestādēm un,
nenoliedzami, skolas izglītības
infrastruktūra ir mūsdienīgāka
nekā šobrīd vakarskolā, kas
noteikti būs ieguvums vakarskolas audzēkņiem – tie ir gan
moderni aprīkoti dabaszinātņu
mācību kabineti, gan plašas
sporta un ārpusklases nodarbību iespējas. Viens no faktoriem,
kas veido izglītojamo atbildīgāku attieksmi pret mācībām,
ir prasme saturīgi pavadīt
brīvo laiku, un 6. vidusskolas
infrastruktūra to var piedāvāt
vakarskolas audzēkņiem. Te

63048800

birojs@info.jelgava.lv

ir gan peldbaseins, gan sporta
zāle. Ārpusklases nodarbībās tā
piedāvās futbolu, basketbolu,
peldēšanu, mūsdienu dejas,
interešu izglītības programmu «Drāma», kas pilnveido
dejošanas, teātra mākslas un
muzikalitātes prasmes, tāpat
skolā darbojas bērnu un jauniešu centra «Junda» automodelisma pulciņš. Piedāvājums
patiešām ir plašs, un tas pavērs
jaunas iespējas vakarskolas audzēkņiem,» skaidro Izglītības
pārvaldes vadītāja.
Ja Jelgavā šāda prakse, kad
dienas un vakara skola atrodas
zem viena jumta, būtu jauns
sadarbības modelis, tad citviet
Latvijā šāds modelis jau sen
sevi ir apliecinājis. Veiksmīgi
tas jau tiek īstenots tādās
lielajās pilsētās kā, piemēram,
Valmiera un Jūrmala.
Jau jūlija domes sēdē depu-

tāti skatīs jautājumu, kas paredz no 1. septembra Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolas
darbu praktiski nodrošināt
6. vidusskolas telpās. «Izglītības sistēmai ir jāattīstās,
un pārmaiņām ir jānotiek.
Nav iespējams sasniegt arvien
augstākus rezultātus, ja mēs
optimāli neizmantojam pilsētai
pieejamos resursus. Jelgavai
ir nepieciešams jauns bērnudārzs, bet tajā pašā laikā mums
ir skolu ēkas, kas ir aizpildītas
tikai pa pusei. Pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus
skolu mācību kabinetu modernizācijā, bet tie nav pilnībā
noslogoti. Apvienojot šīs abas
skolas zem viena jumta, pilsēta
tikai spertu atbildīgu soli, lai
maksimāli efektīvi izmantotu
izglītības infrastruktūru mūsu
pilsētā,» uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Slidotavas labierīcības atvērtas
slidotavas darba laikā
«Mūsu mājas pagalmā nav
bērnu rotaļu laukuma, un tuvākais laukums mums ir Pasta
salā. Bet rodas jautājums: kāpēc
vasaras sezonā blakus esošajam
rotaļu laukumam slidotavas
tualetes ir ciet? Nu, kaut vai strādātu par maksu. Jūs pamēģiniet
paši no rotaļu laukuma aizvest
vai aiznest 2–3 gadus vecu bērnu
neapčurājušos līdz tām tualetēm, kas ir pie pludmales,» jautā
jelgavnieks Dainis.
Labierīcības, kas atrodas
ēkā pie slidotavas, tāpat kā
pašu slidotavu apsaimnieko
Zemgales Olimpiskais centrs,
kura valdes loceklis Armands
Ozollapa norāda: labierīcības
ir paredzētas apmeklētājiem
slidotavā notiekošo pasākumu
un aktivitāšu laikā. «Šajā ēkā
ir arī slidu un skrituļslidu
nomas punkts, ģērbtuves un
kase, un šos pakalpojumus
nodrošina viens darbinieks.

Mēs nevaram atļauties algot
cilvēku, kurš sēdētu tikai pie
labierīcībām dienās, kad pārējie pakalpojumi nav pieejami,»
viņš skaidro. Šovasar slidotava
darbojas sestdienās un svētdienās no pulksten 12 līdz 20 un
šajā laikā arī pieejamas ir slidotavas labierīcības. Slidotavas
apmeklētāji tās var izmantot
bez maksas, uzrādot čeku, bet
pārējiem maksa par labierīcību
apmeklējumu ir 0,20 eiro.
Pasta salas pludmales labierīcības taisnā gājienā atrodas
370 metru attālumā no bērnu
rotaļu laukuma. Tās apsaimnieko SIA «Zemgales Eko».
Labierīcības darbojas tikai vasaras sezonā, kas ir apmēram
no aprīļa līdz oktobrim, ja ir
patīkami laikapstākļi. Tās pieejamas bez maksas katru dienu
no pulksten 9 līdz 22.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Izdzirdot trauksmes sirēnas,
jāieslēdz radio vai TV
«Ik pa laikam presē, radio un
televīzijā tiek ziņots par to, ka kārtējo reizi Latvijā tiek pārbaudītas
trauksmes sirēnas – iedzīvotāji tiek
aicināti saglabāt mieru un neveikt
nekādas darbības, jo tā ir tikai
pārbaude. Taču neatceros, ka kāds
tikpat bieži atgādinātu par to, kas
tad īsti ir jādara un kā ir jārīkojas,
ja nu tiešām briesmu gadījumā
trauksmes sirēnas tiek ieslēgtas.
Kur jāskrien, kas jāgrābj? Es
tiešām nezinu, kā man būtu jārīkojas. Vai «Jelgavas Vēstnesis»
varētu aktualizēt šo informāciju,
lai cilvēkos šīs zināšanas iesēstos,»
jautā jelgavniece.
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma paredzēta, lai iedzīvotājus brīdinātu un informētu
par katastrofām vai to draudiem,
kā arī lai izsludinātu ārkārtēju
situāciju, izņēmuma stāvokli vai
mobilizāciju. «Ja pirms tam nav
izziņots, ka notiks sirēnu pārbaude, tad pirmais solis, izdzirdot
trauksmes sirēnu, ir ieslēgt radio
vai TV, lai saņemtu informāciju
par notiekošo un rekomendācijas
par aizsardzības pasākumiem un
turpmāko rīcību,» norāda Jelgavas
Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs
Gints Reinsons. Informācija par
to, kā rīkoties, tiks pārraidīta pa
Latvijas radio 1., 2., 3., 4., 5. programmu, radio «SWH», «Skonto»,
Kristīgo radio, Saldus radio, «MG
Latgolas Bolss», LTV1, LTV7,
LNT, TV3, Pirmo Baltijas kanālu,
Vidusdaugavas televīziju, Latgales
reģionālo televīziju, Talsu televīziju, Dautkom TV. Trauksmes

gadījumā iedzīvotāji tiks aicināti
stingri ievērot noteiktās norādes.
Papildus var sekot informācijai
sociālajā tīklā Twitter: @ugunsdzeseji (Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests), @Valsts_policija (Valsts policija), @NMPDienests (Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests). «Būtiski ir bez
vajadzības tādā brīdī nezvanīt operatīvajiem dienestiem, lai saņemtu
vēl kādu «īpašu» informāciju par
notikušo, jo tas tikai traucēs dienestiem veikt savu darbu,» skaidro
POIC vadītājs.
Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kas ir izvietotas tā,
lai raidītais skaņas signāls būtu
dzirdams apmēram 1,5 kilometru
rādiusā. Katru gadu maijā un
novembrī Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests veic trauksmes
sirēnu pārbaudi, tās ieslēdzot uz
trīs minūtēm. Jelgavā ir četras
sirēnas: Akadēmijas ielā 19 uz
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes jumta, Filozofu ielā 69 pie
slimnīcas «Ģintermuiža» administratīvā korpusa, Loka maģistrālē
19 uz deviņstāvu dzīvojamās ēkas
jumta un Aviācijas ielā 18 uz RAF
teritorijā esošā administratīvā
korpusa jumta.
G.Reinsons atzīst, ka sabiedrībai kopumā regulāri nepieciešams
atsvaidzināt zināšanas civilās
aizsardzības jautājumos: pamat
informācija ir pieejama mājaslapā
www.vugd.gov.lv, kā arī Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapas
www.jelgava.lv sadaļā «Iestādes».

Ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs
Foto: Austris Auziņš

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs esat kādreiz
domājuši par sava
biznesa uzsākšanu?

Tilts nepieder ne
pilsētai, ne novadam
«Atceros, ka tad, kad biju
pavisam maza, uz dārziņiem
veda tikai tāda laipiņa. Bet,
kad man bija kādi gadi desmit,
tad sāka celt šo betona gājēju
tiltiņu pār Svētes upi, pa kuru
tagad gar Zanderu kapiem visi
iet uz «Ziedoņa» dārziņu masīvu – ar autobusu aizbrauc līdz
5. līnijai un tad mēro ceļu ar
kājām. Nu man jau ir 47 gadi,
un, cik atceros, tad pēc uzcelšanas tiltiņš nekādus remontdarbus nav piedzīvojis. Tagad
tas jau ir ļoti bēdīgā stāvoklī
un pa to pārvietoties jau kļūst
bīstami. Tāpat tur praktiski
nekad neviens nepļauj zāli – tā
tur ir pāraugusi, un vasarā tik
vien ir kā gājēju iemīta taciņa
garā zālē. Varbūt kāds beidzot
varētu pievērst uzmanību šai
nomaļajai vietai. Zināms jau,
ka mazdārziņus biežāk kopj
gados veci cilvēki, kuriem kļūst
arvien grūtāk un bīstamāk pārvietoties pa šādām aizaugušām
takām un bīstamiem tiltiņiem,»
jautā jelgavniece.
Jelgavas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» informē,
ka tās īpašumā ir tikai taciņa
uz dārziņiem un līdz Jāņiem
iestāde organizēja zāles nopļaušanu gar taciņu. Taču, kā
izrādās, tilts pār Svētes upi nav

pašvaldības īpašums, jo LLU
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības «Ziedonis» teritorija
atrodas Jelgavas novadā.
Jelgavas novada Īpašuma
pārvaldes būvinženieris Edgars
Jumītis savukārt, pārbaudot
dokumentāciju, skaidro, ka
arī Jelgavas novada īpašumu
bilancē šī tilta nav. «Tas pat
nevarētu atrasties mūsu īpašumā, jo no vienas puses tam
pieguļ Jelgavas pilsētas zeme,
bet no otras – privātīpašums.»
E.Jumītis pieļauj, ka šis tilts
varētu būt arī bezsaimnieka,
jo šādu gadījumu mūsu valstī
nav mazums. «Iespējams, ka
vēl padomju laikos to izbūvējusi
dārzkopības sabiedrība, bet,
laikiem mainoties, tilta apsaimniekošanu tā arī neviens nav
uzņēmies, un juridiski šis jautājums tā arī nav atrisināts,»
spriež E.Jumītis.
Līdz šim vēl darbojas arī pati
LLU dārzkopības kooperatīvā
sabiedrība «Ziedonis», un tās
valdes priekšsēdētājs Juris
Žodziņš «Jelgavas Vēstnesim»
stāsta, ka savulaik – astoņdesmitajos gados – šo tiltu cēlusi
Ozolnieku PMK brigāde. «Tolaik jau nebija privātīpašnieku
un arī dārzkopības kooperatīvam nekādu tiesību kaut
ko būvēt nebija. Pieļauju, ka

tiltiņš tiešām šobrīd varētu būt
bez saimnieka.»
Līdzīgi kā tiltiņš, bez saimnieka ir arī «Ziedonī» esošie
elektrotīkli, kas, kā izrādās, ir
vienīgais, kas šobrīd kopā vēl
satur kooperatīvo sabiedrību.
«Patiesībā sabiedrība kā tāda
jau vairs nepastāv un neko
nelemj – visi dārzi pieder privātīpašniekiem. Tieši tāpēc
mēs jau ilgstoši cenšamies
kopīgi atrisināt jautājumu
par elektrotīkliem «Ziedonī»,»
saka J.Žodziņš. Šobrīd šķiet,
ka risinājums jau ir pavisam
tuvu – izdevies panākt vienošanos ar «Latvenergo» un
«Sadales tīklu», kuri ir gatavi
slēgt atsevišķus līgumus ar
zemju privātīpašniekiem. «Līdz
ar to ceram, ka šovasar mums
tiks nomainīti elektrotīkli,
kas katram dārza īpašniekam
izmaksās ap 500 eiro, un pēc
tam jau katram īpašniekam būs
arī savas saistības ar elektrības
piegādātāju. Līdz ar to «Ziedoņa» pastāvēšanai vairs nebūs
nozīmes – vērsīsimies Uzņēmumu reģistrā, lai sabiedrība
tiktu likvidēta. Pieļauju, ka
likvidēšanas balli varētu svinēt
jau šoruden,» spriež J.Žodziņš.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Kalnciema ceļā kanalizācijas
tīkli tiks paplašināti

«Mēs – Kalnciema ceļa iedzīvotāji, kas dzīvo mājās
Nr.86, 88 un 90, – ar jūsu
avīzes starpniecību gribam
dzirdēt atbildi no SIA «Jelgavas ūdens», kad beidzot mūsu
mājas pievienos pilsētas kanaSagatavoja lizācijai. Mums tiek solīts, ka
Ilze Knusle-Jankevica tas tiks izdarīts 2021. gadā,
taču tas mūs nemaz neapmierina. Dzīvojam šosejas malā,
savos 600 kvadrātmetros, kur
mājas atrodas viena otrai
blakus, un asenizācija pašiem
ir jāveic bieži. Vai tiešām ir
jāsāk novadīt ūdeņus grāvī pie
šosejas, lai beidzot kāds mūs
sadzirdētu?! Tā tiešām mums
ir dzīves nepieciešamība. Šajā
posmā tikai kāds kilometrs ir
palicis bez kanalizācijas – tālāk uz Ozolpils pusi ir, Rogu
ceļā arī ir, bet mums joprojām
nekā,» jautā Kalnciema ceļa
māju 86, 88 un 90 saimnieki.
SIA «Jelgavas ūdens» jau
ir sācis realizēt ūdenssaimniecības attīstības projekta 5.
kārtu, kuras laikā tiks paplašināti pilsētas kanalizācijas un
ūdensvada tīkli vēl 100 pilsētas

ielās. Kā informē uzņēmuma
Projektu īstenošanas grupas
vadītāja Ieva Strode, šobrīd
darbs sākts ar pirmajiem sešiem ielu posmiem. Darbi jau
sākušies: 6. posmā – Brigaderes un Atmodas ielu un Bebru
ceļa posmos, turpinot Gundegas ielā; 3. posmā – Lāču ielas
posmā; 5. posmā – Pumpura
ielas posmā, turpinot Akmeņu,
Kronvalda un Olaines ielu
posmos. Pēc Jāņiem darbus
plānots uzsākt arī Smilšu,
Rudens ielu un Bērzu ceļa
posmos. «Atbildot uz Kalnciema ceļa iedzīvotāju jautājumu,
arī viņu ielas posms ir iekļauts
šajā projekta kārtā, un tajā
noteikti tiks izbūvēti pilsētas
kanalizācijas tīkli. Jā, šobrīd
varam teikt, ka mājas kanalizācijai varēs pieslēgt 2021.
gadā, kad projekta 5. kārtas
būvdarbiem ir jābūt pilnībā
pabeigtiem. Taču jāņem vērā,
ka darbu apjoms ir liels, un tā
realizācija jau ir sākusies – soli
pa solim izbūvējot tīklus konkrētās ielās. Pēc šābrīža plāna,
Kalnciema ceļā būvdarbu veikšana plānota 2019. gadā, un

minētajam būvdarbu apjomam
šobrīd tiek veikta iepirkuma
procedūra un, ja būvdarbu
iepirkuma procedūra procesu
nepagarinās, pastāv iespēja,
ka Kalnciema ceļā iedzīvotāji
kanalizācijai varētu pieslēgties
ātrāk nekā 2021. gadā,» tā
I.Strode.
Ūdenssaimniecības attīstības projekta 5. kārtas kopējās
izmaksas tiek prognozētas 23
399 362 eiro bez PVN, tostarp
12 726 887 eiro ir Kohēzijas
fonda finansējums, 5 700 000
eiro – pašvaldības finansējums
un 4 972 475 eiro – SIA «Jelgavas ūdens» finansējums.
Šajā darbu posmā kopumā
paredzēts izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus 36,57 kilometru
kopgarumā, bet rekonstruēt
3,75 kilometrus kanalizācijas
tīklu, savukārt ūdensapgādes
tīkli ar pašvaldības atbalstu
no jauna tiks izbūvēti 19,46
kilometru kopgarumā, bet
rekonstruēti – 1,44 kilometru
garumā.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Gatis, uzņēmuma līdzīpašnieks:
– Esmu ne tikai domājis,
bet arī uzsācis. Aptuveni
pirms septiņiem gadiem attīstīju
biznesa ideju, kas saistīta ar kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.
Sākumā nācās grūti – krāju pamata
kapitālu, daļu aizņēmos bankā.
Jāatzīst, ka galvenais būt neatlaidīgam un sasniegt savu mērķi.
Protams, vienmēr var vēlēties labāku valsts ekonomisko stāvokli un
papildu atbalstu uzņēmējiem, bet
arī paša spēkiem viss ir iespējams.
Dace, nestrādā:
– Skolas laikā
man bija pārdroša ideja
par savu kafejnīcu, bet tā
arī nesaņēmos to īstenot. Šobrīd ir
tik sīva konkurence un plašs tirgus
piedāvājums, ka nav pārliecības, ka
kaut kas tāds varētu izdoties.
Nataļja, skolotāja:
– Pirms kāda
laika man
bija iecere
par savu uzņēmumu
informācijas tehnoloģiju jomā.
Datorprogrammu attīstības ideja
izzuda brīdī, kad piedzima bērniņš,
jo mammas pienākumi paņem gan
spēkus, gan laiku. Esmu ieguvusi
maģistra grādu ekonomikā, doktorantūrā apgūstu informācijas
tehnoloģijas, savukārt Jelgavas
tehnikumā pasniedzu mārketinga
pamatus. Savas zināšanas noteikti
varētu lietderīgi pielietot uzņēmējdarbībā, bet jādomā jauni biznesa
risinājumi, jo IT joma attīstās ik
dienu.
Inga, dejošanas skolotāja:
– Es strādāju
pati sev, bet
nevaru to
saukt par biznesu. Lai uzsāktu biznesu, jābūt matemātiskai
domāšanai, jāpārzina tirgus, jābūt
attiecīgiem sakariem. Savukārt
manā gadījumā dejošanas nodarbības ir sirdsdarbs, kurā galvenais
ir kvalitāte, ne kvantitāte.
Roberts, veikala vadītājs:
– Esmu ilgus
gadus domājis par savu
uzņēmumu,
krājis pieredzi, un tuvāko mēnešu laikā savu
ideju īstenošu. Piedāvāšu «Apple»
tehnikas servisu, kā arī dažāda veida apmācības. Dokumentāli esmu
pilnībā sagatavojies uzņēmējdarbības uzsākšanai, tomēr vēl lemju
par servisa vietu, izvēloties starp
Jelgavu, Rīgu un Ventspili.
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Mākslas skolas
audzēkņi pirmo reizi
praksi apgūst Francijā
 Anastasija Miteniece

Seši Jelgavas Mākslas
skolas audzēkņi nupat atgriezušies no
vasaras prakses Jelgavas sadraudzības
pilsētā Ruelmalmezonā Francijā.
Mākslas skola sadarbībā ar
Jelgavas Izglītības pārvaldi
un mūsu sadraudzības pilsētu
Francijā – Ruelmalmezonu –
organizēja pieredzes apmaiņas braucienu sešiem skolas
audzēkņiem vecumā no 13
līdz 16 gadiem. Brauciena
laikā jaunieši pilnveidoja
profesionālās iemaņas pie
Ruelmalmezonas mākslas
skolas pedagogiem un apmeklēja Francijas populārākos
tūrisma objektus, viesojoties
Luvrā, Monmartrā, Elizejas
laukos, Versaļas pilī, Parīzes
Dievmātes katedrālē, Modernās mākslas centrā, Eifeļa
tornī un Ruelmalmezonas
pilī, kā arī piedalījās pieņemšanā pie Ruelmalmezonas pilsētas mēra Patrika Oljē. «Nedēļu dzīvojām vienotā režīmā
– pirmo dienas pusi pavadījām
ekskursijās, savukārt pēcpusdienā audzēkņi pievienojās
nodarbībām Ruelmalmezonas
mākslas skolā, tādā veidā gūstot jaunu pieredzi un kārtojot
obligāto vasaras praksi mācību gada beigās,» stāsta Jelgavas Mākslas skolas direktore
Anda Stankeviča, norādot,
ka jaunieši gleznoja, zīmēja,
veidoja animācijas filmas,
komiksus, kā arī skicēja portretus. «Mūsu un Francijas
skolu pieeja mācību procesam
ir atšķirīga,» secina Jelgavas
Mākslas skolas direktore,
skaidrojot, ka mūsu programma paredz dažādu tehniku
secīgu apgūšanu attiecīgās
vecuma grupās, savukārt
Ruelmalmezonas mākslas
skolā dažādās tehnikās kopā
darbojas gan jaunieši, gan
pieaugušie. «Viņiem nodarbībās nav vecuma ierobežojumu, konkrētās dienās notiek
darbs pie pasniedzēja kādā
no tehnikām un nāk dažāda
vecuma interesenti,» stāsta
A.Stankeviča, piebilstot, ka
tur nodarbībās savu brīvo laiku labprāt pavada arī pensijas
vecuma cilvēki, un arī mūsu
pilsētā šāda prakse varētu
būt lietderīga. «Audzēkņiem
bija iespēja viesoties arī foto
studijā, kur viņi zīmēja un

veidoja animācijas filmiņas,»
tā A.Stankeviča, atklājot,
ka, Jelgavas Mākslas skola
šogad iesniedza projektu par
animācijas klases izveidi un,
ja to apstiprinās, audzēkņi
varēs praktizēt multiplikācijas filmu izveidi arī savā
skolā. «Tur viss ir nedaudz
citādāk – cilvēki visu dara
nesteidzīgi, un arī gleznošana
norit brīvā atmosfērā,» atzīst
Jelgavas Mākslas skolas 7.
klases absolvents Jasons Ernests Mazkalniņš, piebilstot,
ka nodarbībās nav nosacījumu par formām un krāsām un
pasniedzējs tikai koriģē brīvi
izvēlētu ideju. Puisis atzīst,
ka tā ir patīkama alternatīva,
turklāt norāda, ka nodarbībās
apguvis arī jaunus instrumentus, otas vietā izmantojot
krāsu rullīšus, pindzeli un
palešu nazi.
«Jāatzīst – lai apskatītu
Versaļas pili, stāvējām rindā
vismaz pusotru stundu,» atceras direktore, piebilstot, ka
jauniešiem bija iespēja novērtēt pasaules mākslu. «Beidzot
bija iespēja dzīvē redzēt Leonardo da Vinči «Monu Lizu»,
un es biju pārsteigta, cik
neliela glezna tā patiesībā ir,»
stāsta Jelgavas Mākslas skolas audzēkne Anete Vīnava,
piebilstot, ka lielāku iespaidu
atstājušas pašas Versaļas pils
greznās telpas un atsevišķi
mākslas darbi.
«Mūsu sadarbības nākamais solis būs uzņemt Ruelmalmezonas jauniešus un
pedagogus mūsu skolā,» turpmāko sadarbību ar sadraudzības pilsētu Francijā raksturo
Jelgavas Mākslas skolas direktore, norādot, ka franču
pasniedzēji un Ruelmalmezonas mākslas skolas audzēkņi
visvairāk vēlas redzēt Latvijas dabu – laukus, birzes un
upes –, jo viņu ikdiena norit
pilsētā. Viesus, iepazīstinot ar
Latvijas valsti un kultūrvēsturisko mantojumu, plānots
aicināt uz Tērveti, Rundāles
pili, Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolu, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju,
kā arī mūsu pilsētas tūrisma
objektiem – muzejiem, Jelgavas pili, Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, Pasta salu.
Jāpiebilst, ka Jelgavai sadraudzība ar Francijas pilsētu
Ruelmalmezonu izveidojusies
jau kopš 2007. gada, mācību
nolūkos sadarbojoties dažādām pilsētu skolām.

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMAM
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras
vēlas veikt mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, saņemot
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, līdz 2017. gada 21.
augusta plkst.17 var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – Saistošie noteikumi).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums ir 23 087,71 euro.
Ar Saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt,
zvanot uz tālruni 63084475 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.15 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084475.
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www.jelgavasvestnesis.lv

Pasta salas peldvietā
peldēties ir atļauts
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Īsi
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojis aizvadītā mēneša
labākos uzņēmuma šoferus. Par
maija labāko JAP vadītāju Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos
atzīts Valentīns Skopecs, bet reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos – Mihails Derevjančenko.

Jāatgādina, ka JAP autobusu šoferu
darba rādītāju izvērtēšana ik mēnesi
notiek pēc vienotiem kritērijiem. Svarīgākie ir paveiktā darba apjoms un
kvalitāte, autobusa tehniskais stāvoklis,
finanšu rādītāji un degvielas patēriņš,
kā arī vai autobusa vadītājam nav
pārkāpumu un nav saņemtas sūdzības
par viņa darbu.

Foto: Austris Auziņš
Saņemti 19. jūnijā atkārtoti veiktās Jelgavas Pasta salas peldvietas ūdens kvalitātes paraugu
testēšanas rezultāti, kas apliecina, ka peldvietā ūdens kvalitāte atbilst peldūdens kvalitātes prasībām, un peldēties šajā vietā ir atļauts, informē Veselības inspekcijā. Jāatgādina, ka pēc 5. un
6. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm augsta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ
inspekcija ieteica Pasta salas peldvietā nepeldēties. Jau toreiz Veselības inspekcijas Sabiedrības
veselības nodaļas vecākais speciālists Normunds Kadiķis skaidroja, ka ūdenī ir atklāts paaugstināts fekālais piesārņojums. «Visdrīzāk tas ir epizodisks piesārņojums, kas ar lietu ieskalots no
krasta,» norādīja N.Kadiķis, pieļaujot, ka tik neliels piesārņojuma līmenis varētu rasties, piemēram, no ūdenī ieskalotiem suņa izkārnījumiem. «Uztraukumam nav pamata – baktērija ūdenī
nav dzīvotspējīga, un nedēļas laikā peldvietā tā vairs nebūs atrodama,» prognozēja analītiķis.
Ūdens kvalitāti 56 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās inspekcija pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim –, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi.

Arī Jelgavas ģimenes ārsti sola streikot
 Anastasija Miteniece

3. jūlijā Latvijas Ģimenes ārstu asociācija pieteikusi
streiku, kura laikā Latvijas ģimenes ārsti var pārtraukt
valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu līdz brīdim, kad izdosies panākt vienošanos
ar Veselības ministriju par streika prasību izpildi. Kā
apstiprina Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, šobrīd
streikam dalību pieteikuši arī mūsu pilsētas ģimenes
ārsti, taču precīzu sarakstu ar ģimenes ārstiem, kas no
pirmdienas nestrādās, asociācija nesniedz.
Ģimenes ārstu asociācijas lēmums streikot pieņemts 26. jūnijā pēc pārrunām ar Veselības
ministriju, kad pusēm nav izdevies panākt vienošanos. Streika
pamata prasības ir atalgojuma
palielināšana, pakāpeniska e-veselības sistēmas ieviešana, kā arī
iestāšanās pret Veselības minis-

trijas plānotajām izmaiņām ārstu
prakšu darba organizācijā.
Nacionālais veselības dienests
aicina pacientus laicīgi sazināties ar ģimenes ārsta praksi, lai
noskaidrotu, kādi pakalpojumi
un medicīniskā palīdzība būs
pieejama streika laikā. Savukārt
Latvijas Ģimenes ārstu asociācijā

norāda, ka ģimenes ārstu prakses, kas piedalīsies streikā, būs
atvērtas, tomēr tajās pieejamas
būs tikai māsu un ģimenes ārsta
palīgu konsultācijas atbilstoši viņu
kompetencei. Nepieciešamības
gadījumā māsas un ārsta palīgi
sniegs arī pirmo un neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
Palīdzību saslimšanas gadījumā
Jelgavas pacienti var saņemt,
zvanot pa valsts ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001,
kā arī vēršoties slimnīcas uzņemšanas nodaļā un pie dežūrārstiem,
informē Nacionālais veselības
dienests. Detalizētāka informācija par medicīniskās palīdzības
saņemšanas iespējām streika laikā
būs pieejama mājaslapā www.
vmnvd.gov.lv.

Pārus aicina pieteikties pirmslaulību mācībām
 Anastasija Miteniece

Tieslietu ministrija sadarbībā ar izglītības
iestādēm uzsāk bezmaksas pilotprojektu
– pirmslaulību mācību
programmu personām,
kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā. Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) desmit
pāriem mācību laikā
būs iespēja iepazīties
ar laulības tiesiskajiem,
psiholoģiskajiem, ētiskajiem un sadzīves aspektiem.
«Programma ir virzīta uz to,
lai topošajiem laulātajiem dāvātu iespēju apgūt zināšanas un
pilnveidot izpratni par ģimenes
dzīvē būtiskiem jautājumiem,»
uzsver ZRKAC Tālākizglītības
nodaļas vadītāja Astra Vanaga.
Viņa stāsta, ka ikdienas dzīvē
pāriem nākas sastapties ar ļoti
dažādām situācijām, kurās jāspēj
rast kopīgu izpratni un vienotu risinājumu gan sadzīves jautājumos,

gan izvirzot ģimenes nākotnes
mērķus. Aktuāla var kļūt finanšu
plānošana, juridiskie jautājumi,
piemēram, laulības līgums, mantojuma tiesības vai bērnu adopcija.
Ģimenei ir jārod vienots redzējums
par bērnu audzināšanas jautājumiem un pienākumu sadali
ģimenē. Jautājumu un situāciju
loks ir ļoti plašs, tādēļ būtiski, ka
tos iespējams pārrunāt ar zinošiem
konkrētu jomu profesionāļiem.
«Sevišķi jauniem cilvēkiem ir ļoti
noderīgi uzklausīt, kā, dibinot savu
ģimeni, kopīgi plānot budžetu,
apvienot personīgās ieceres un
ģimenes kopējos mērķus, izprotot
katra atbildību ģimenes noturības
stiprināšanā,» saka A.Vanaga.
Mācību programmā ietilpst
četri moduļi. Plānots, ka katrs no
tiem ilgs aptuveni 6 akadēmiskās
stundas. Par finanšu pratību,
pilnveidojot izpratni par budžeta
plānošanu un gudru naudas pārvaldību, runās biznesa trenere
un konsultante Jana Strogonova,
bet par laulības tiesiskajiem jautājumiem, tostarp juridiskajiem
regulējumiem, klātesošos izglītos
jurists un lektors Jānis Maulis.
Ar laulības ētiskajiem un psiholo-

ģiskajiem aspektiem iepazīstinās
psihoterapeite Baiba Gerharde, savukārt par vecāku pienākumiem
un atbildību ģimenes plānošanas
un bērnu audzināšanas procesā
stāstīs pedagoģijas zinātņu maģistrs LU Medicīnas fakultātes
аsосiētais рrоfesоrs un bērnu nei
rologs Valdis Folkmanis. Būtiski,
ka minētie lektori ir arī izstrādātās
pirmslaulību programmas moduļu
autori.
Jāpiebilst, ka pirmslaulību mācību programma veidota saskaņā
ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017. gadam.
Pirmslaulību programmu pēc Labklājības ministrijas un Tieslietu
ministrijas pasūtījuma izstrādāja
ZRKAC, un to pilotprojekta laikā
būs iespēja apgūt 50 pāriem piecās
Latvijas izglītības iestādēs.
Nodarbību grafiks tiks izveidots
pēc pāru pieteikšanās un kopējas
vienošanās par vēlamo laiku.
Mācības būs pieejamas līdz 30.
novembrim. Tām var pieteikties
Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu
nodaļā, aizpildot pieteikuma veidlapu. Informāciju var saņemt pa
tālruni 63080522, 63023733 vai
e-pastu dzimt@dome.jelgava.lv.

 30. jūnijā no pulksten 12 līdz
vakara koncertam Pasta sala apmeklētājiem būs slēgta, informē pašvaldības iestāde «Kultūra». 30. jūnijā no
pulksten 12 Pasta salā notiks estrādes
sagatavošanas darbi koncertam «Mana
vasaras melodija», tādēļ sala apmeklētājiem nebūs pieejama. Jāņem vērā, ka
smilšu skulptūru parks apmeklētājiem
būs atvērts no pulksten 10 līdz 12 un
no pulksten 20 līdz 22. Vakara stundās
skulptūras varēs apskatīt tikai ar koncerta «Mana vasaras melodija» ieejas biļeti.
 Saistībā ar dzelzceļa remontdarbiem sliežu ceļa posmā Jelgava–
Līvbērze divas naktis jūlijā – uz 14.
jūliju un uz 20. jūliju – būs slēgta
pārbrauktuve pie Tušķiem. Autotransporta satiksme pār dzelzceļa
pārbrauktuvi Tušķos būs slēgta no
13. jūlija pulksten 22 līdz 14. jūlija
pulksten 6 un no 19. jūlija pulksten 22
līdz 20. jūlija pulksten 6, informē «Latvijas dzelzceļa» Ceļu distances vadītāja
pirmais vietnieks Igors Panikovs. Darbi
saskaņoti ar «Latvijas Valsts ceļiem»,
kā apbraucamos maršrutus piedāvājot
braukt caur Līvbērzi vai Svēti.
 8. jūlijā kuģis «Jūrmala» aicina
doties braucienā pa Lielupi no Jelgavas līdz Majoriem Jūrmalā. Brauciens
sāksies Jelgavā no piestātnes pie
gājēju tilta «Mītava» Driksas upes
krastā pulksten 10, bet atgriešanās
Jelgavā plānota pulksten 19.30.
Kuģis «Jūrmala», kas vasaras sezonas
laikā piedāvā braucienus pa Lielupes
un Driksas ūdeņiem Jelgavā, turpina organizēt braucienus pa Lielupi maršrutā
Jelgava–Majori–Jelgava. Pēc pirmā
brauciena, kas norisinājās 16. jūnijā,
tika saņemtas pozitīvas atsauksmes
un pamudinājums turpināt braucienus,
tādējādi simboliski atdzīvinot tradīciju,
kad no Jelgavas pa ūdens ceļiem
kuģīši ikdienā devās uz Jūrmalu un
atpakaļ. Šoreiz kuģis Jūrmalā, Majoros,
plāno ierasties pulksten 13.30 un līdz
pulksten 16 brauciena dalībniekiem
paredzēts brīvais laiks, lai apskatītu
kūrortpilsētas centru. Pulksten 16 tiks
uzsākts ceļš atpakaļ uz Jelgavu, kur
ierašanās plānota ap pulksten 19.30.
Brauciena maksa vienai personai ir
20 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem
līdz 6 gadu vecumam – bez maksas.
Rezervēt vietu braucienā, kā arī uzzināt
plašāku informāciju par braucienu var,
zvanot pa tālruni 29578329.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) 3. jūlijā
pulksten 15 aicina 12. klašu absolventus uz bezmaksas karjeras konsultāciju. «Tā ir iespēja pārliecināties
par profesijas izvēles pareizību, izzināt
savas prasmes, kā arī saņemt atbalstu
karjeras plānošanā,» stāsta ZRKAC
karjeras konsultante Līga Damberga,
piebilstot, ka jaunieši varēs arī iegūt
aktuālu informāciju par karjeras jautājumiem un pilnveidot darba meklēšanas prasmes. Pieteikties konsultācijai
var līdz 30. jūnijam, rakstot pa e-pastu
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.

Kļūdas labojums

22. jūnija laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» publikācijā «Sirdslieta,
kas priecē gan sevi, gan citus»
ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt –
Sarmas ielas 1 saimniece Žanna
Skivko. «Jelgavas Vēstnesis» atvainojas par radušos kļūdu.
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No idejas līdz produktam – inkubatorā
Šā gada janvārī valsts par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem Latvijā izveidoja biznesa inkubatorus – viens no tiem darbojas arī mūsu pilsētā. Līdz šim Jelgavā biznesa inkubators dažādās formās pastāvēja jau vairākus gadus, līdz 2015. gadā finansējuma trūkuma dēļ darbu pārtrauca. Restartētais inkubators pusgada
laikā paspārnē uzņēmis 11 uzņēmumus – gan ražotājus ar pieredzi, kuri vēlas paplašināt darbības lauku, gan tos komersantus, kuri iepriekš ar biznesa inkubatora
atbalstu jau uzsākuši patstāvīgu uzņēmējdarbību vai turpina darbu pie biznesa idejas. Pirmo reizi inkubators piesaistījis arī skolēnus un studentus, izskatot viņu
potenciālās biznesa idejas – šobrīd inkubators atbalsta 22 jauniešu idejas. «Mūsu uzdevums inkubatorā ir radīt attīstībai labvēlīgu vidi gan profesionāļiem, gan
iesācējiem – kāpināt uzņēmēju informētības līmeni, piedāvāt jomas speciālistu kontaktu tīklu, risināt stratēģiskos jautājumus un veidot pieredzes apmaiņu ar citiem
uzņēmējiem,» saka Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs, piebilstot, ka nākamais iesaukums paredzēts jau oktobrī, kad inkubators uzņems vēl
piecus dalībniekus. Jaunie inkubatora uzņēmēji, neskatoties uz atbalstu, saprot – neviens nedarīs viņu vietā un inkubators ir tikai papildu atbalsta iespēja.

«Paļauties uz saviem spēkiem,
bet meklēt arī papildu iespējas»
SIA «Self Service
Terminals» izstrādā
pašapkalpošanās terminālus «Tapbox.eu»
dažādu nozaru uzņēmumiem, un, kā atzīst
uzņēmuma līdzīpašnieks Toms Piliksers,
terminālu var izmantot, lai iegādātos, piemēram, kino vai vilciena biļetes. «Termināli,
kas aprīkoti ar kases
sistēmu, jau pastāv,
tomēr trūkst uzņēmēju, kuri nodrošinātu
pilnu servisu. Mūsu uzņēmuma ideja ir
piedāvāt klientam iekārtu ražošanu, komplektēšanu un programmatūru,» tā T.Piliksers, piebilstot, ka bieži vien uzņēmumi
piedāvā šos pakalpojumus atsevišķi, kā
rezultātā klientam termināla izveidei
nākas piesaistīt vairākus uzņēmumus.
Jaunie uzņēmēji ir pārliecināti – produkta
popularitāte tirgū tikai pieaugs, jo rīks
palīdz ietaupīt darbaspēka izmaksas un
paātrina apkalpošanu. Uzņēmums pirmo
reizi iesaistījās inkubatorā 2015. gadā, kad
saņēma daļu finansējuma prototipa izstrādei. «Toreiz mums līdzfinansēja aptuveni
32 tūkstošus eiro, piesaistījām arī «Altum»
un privātos līdzekļus, savukārt pēc prototipa izstrādes pievērsāmies produkta
reklamēšanai – piedalījāmies izstādēs un
uzņēmējdienās dažādās pasaules valstīs,»
stāsta T.Piliksers. «Mēs izmantojam jebkuras iespējas – ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras atbalstu piedalījāmies
izstādēs Londonā un Honkongā. Interese
par mūsu terminālu ir patiesi liela – ķīnieši ir prasmīgi, bet mūsu produktam
ir kvalitāte,» norāda uzņēmējs, uzsverot,
ka pēc brauciena uzkrāta ne tikai jauna
pieredze, bet saņemta arī atgriezeniskā
saikne, un šobrīd norit pārrunas ar aptuveni 30 uzņēmumiem no dažādām val-

stīm. «Pērn noslēdzām pirmo līgumu, un
šobrīd gatavojam pirmo nopietno pasūtījumu – programmu kino biļešu iegādei 22
iekārtām, kas būs izvietotas «Cinamon»
kinoteātros visā Baltijā,» stāsta T.Piliksers. «Lai nodrošinātu šādu piedāvājumu,
komandā piesaistījām tehniski spēcīgus
darbiniekus,» tā uzņēmējs, skaidrojot, ka
uzrunātais tehniķis un programmētājs
labprāt piekrita darbam jaunā uzņēmumā, jo novērtēja idejas potenciālu. Vērtējot
uzņēmuma izaugsmi, T.Piliksers uzsver,
ka pērn vasarā uzņēmumā darbojās trīs
cilvēki un pārrunāt nākotnes plānus tikās
kafejnīcā vai mājās. «Šogad mums ir pieci
pilnas slodzes darbinieki, viens vērienīgs
pasūtījums, vismaz 30 ieinteresēti klienti
no dažādām pasaules valstīm un ofisa
telpas Rīgā,» atzīst T.Piliksers, uzsverot,
ka sadarbības izveide ar lieliem starptautiskiem uzņēmumiem prasa laiku.
Jaunajā inkubatorā uzņēmums startējis, lai turpinātu attīstīties. «Ir jāpaļaujas uz saviem spēkiem, tomēr
būtiski meklēt arī papildu atbalstu,» tā
T.Piliksers, piebilstot, ka ar inkubatora
atbalstu startēs iepirkumā par jaunas
mājaslapas izveidi un nepieciešamajām
programmatūrām. «Nopietna mājaslapa būs mūsu vizītkarte,» norāda
T.Piliksers.

Kopā ar LLU pētniekiem

SIA «Purenn» valdes locekle Anete
Kanča ir uzņēmēja ar pieredzi – viņas
uzņēmums ražo ekoloģiskus mājas un
sadzīves tīrīšanas līdzekļus. «Primāro
receptūru līdzekļiem izstrādāju pati, jo
pēc izglītības esmu bioķīmiķe,» atklāj
A.Kanča, skaidrojot, ka Lielbritānijā ieguvusi specifisku izglītību un zināšanas
par augu ekstraktu īpašībām, ko nolēmusi
pielietot biznesa idejas attīstībai. «Tirgus
piedāvājums vienmēr ir bijis plašs, bet
es sapratu – zinu, kā piedāvāt lētāk,» tā
A.Kanča, piebilstot, ka šodien tirgū cena
ir noteicošais. Viņa uzsver, ka uzņēmums
ieguvis «Ecocontrol» sertifikātu, kas augstu kotējas Eiropā, līdz ar to pavērušās arī
eksporta iespējas. «Izstrādes posms nebija
viegls – testēšana, sertifikācija, pārbau-

des,» uzskaita uzņēmēja, piebilstot, ka
šobrīd ikdienas darba gaitās piedzīvo ļoti
lielu birokrātisko slogu. «Pie mums bieži
vien ciemojas dažādas instances, lai pārbaudītu visdažādākās ražošanas normas,»
viņa atklāj, piebilstot, ka uzņēmums stingri ievēro prasības, taču katrai instancei
un pārbaudei ir jāvelta laiks. Savukārt ar
mērķi kāpināt ražošanas apjomus uzņēmēja pieņēma lēmumu mainīt ražošanas
telpas. «Nomainījām telpas, iegādājāmies
papildu tehniku, tostarp reaktoru, kurā
izgatavo produktu, kā rezultātā praktiski
visi procesi mūsu ražotnē ir automatizēti,»
stāsta uzņēmēja, uzsverot, ka darbinieku
skaits palicis nemainīgs – uzņēmumā
līdzdarbojas septiņi darbinieki. Šobrīd
uzņēmumam ir plašs ekoloģisko līdzekļu
klāsts dažādām vajadzībām – traukiem,
virsmām, veļai, vannas istabai, stikliem,
spoguļiem, kā arī ķermenim –, savukārt
ražošanas apjomi no trīs tonnām diennaktī auguši līdz desmit tonnām.
«Galvenais mērķis, kādēļ iestājāmies
inkubatorā, ir investīcijas, ko vēlamies
lietderīgi izmantot pētniecības projektam
sadarbībā ar LLU zinātniekiem,» norāda
A.Kanča. Viņa atklāj, ka ieradās inkubatorā ar konkrētu ideju par inovatīvu
līdzekli, bet šaubījās, vai ideja nav pārdroša un ir realizējama. «Ļoti priecājos,
ka dalījos ar savu ideju, jo saņēmu lielu
papildu atbalstu, motivāciju un apliecinājumu, ka viss iecerētais ir piepildāms,»
skaidro A.Kanča.

«Patīkami just papildu
atbalstu – ne tikai finansiālu»

«Mans pirmais ieguldījums biznesa
idejā bija 20 eiro. Tas bija pirms gada –
nopirku audumu, uzšuvu pirmo kleitu
un mēģināju pārdot,» atceras SIA «Tilu»
valdes locekle Ludmila Tidira. Drīz
vien kleita ar sociālo tīklu palīdzību bija
notirgota, nopelnīti 40 eiro un saņemta
pirmā pozitīvā atsauksme. Un Ludmila
nolēma, ka viņas niša biznesā varētu
būt saskaņotu apģērbu šūšana – kleitas
mammai un meitai, svinīgs apģērbs
pārim vai ģimenei –, turklāt par draudzīgām cenām. «Lielais starta punkts bija
šķietami ikdienišķs kleitas pasūtījums
sociālajos tīklos,» stāsta L.Tidira, kura
nevarēja iedomāties, ka pēc pāris nedēļām
pateicīgā baltkrievu kliente veiks atkārtotu pasūtījumu, lūdzot īsā laika posmā
viņas veikalam Baltkrievijā sagatavot ap
200 apģērba vienību. «Es zināju, ka būs
grūti, bet piekritu. Sākumā braucu uz Poliju, kur iegādājos audumu, tad uzrunāju
savu šūšanas skolotāju un dzīvesbiedru,
un kopā mēs sākām strādāt,» negulētās
naktis mēneša garumā atceras L.Tidira.
Viņa atklāj, ka peļņa no šī pasūtījuma
ļāvusi strauji attīstīt uzņēmumu – noīrēt
un pielāgot darbnīcas un veikala telpas,
iegādāties audumu un tehniku, kā arī
paplašināt savu komandu – pieņemt
darbā šuvēju un pārdevēju. «Tagad mūsu
komandā ir septiņi pilna laika darbinieki
un mēs izgatavojam aptuveni 15 apģērba
gabalus dienā – tie ir gan svārki, gan
kleitas un blūzes,» tā L.Tidira, piebilstot,
ka nu jau mēnesī notirgo aptuveni 300
apģērba gabalus. Viņa gan piebilst, ka
ar profesionālas šuvējas meklēšanu gājis
grūti. «Mēs izvirzījām ļoti vienkāršus

nosacījumus – taisni nomērīt un taisni
nošūt,» atklāj uzņēmēja, piebilstot, ka
arī šādas kvalitātes mūsdienās ir retums.
«Bija meitenes, kuras nāk no fabrikas un
māk veikt tikai vienu noteiktu darbību,
bija darbiniece, kura darīja visu pa vecam
un nevēlējās apgūt jaunās tehnoloģijas,»
stāsta L.Tidira, norādot, ka, nomainījusi
četras šuvējas, tādēļ jaunās darbinieces
ļoti novērtē, ļaujot strādāt pēc brīva
grafika un piedāvājot attiecīgi stabilu atalgojumu – aptuveni 500 eiro pēc nodokļu
nomaksas, kā arī piemaksas.
Kā iemeslu iesaistīties biznesa inkubatorā Ludmila min vēlmi attīstīties vēl
straujāk. «Lai attīstītos, nepieciešamas
gan zināšanas, gan finanšu līdzekļi.
Nenoliedzami, 50 procentu inkubatora
līdzfinansējums jūtami palīdz realizēt
mūsu mērķi – izstrādāt mājaslapu, kā arī

ļauj samazināt grāmatvedības pakalpojumu un telpu īres izmaksas,» saka L.Tidira,
norādot: līdz šim uzņēmumā ieguldīti
aptuveni astoņi tūkstoši eiro, savukārt
inovatīvās mājaslapas izmaksas ir vēl
aptuveni 15 tūkstoši eiro. «Līdz šim ļoti
noderēja arī inkubatora kontakti – tā kā
turpinām paplašināt savu komandu, meklējām profesionālu šūšanas tehnologu, un
inkubatora vadītājs mums ieteica ļoti labu
kandidatūru, kura šomēnes jau sākusi
darbu mūsu darbnīcā. Ir patīkami just
papildu atbalstu – ne tikai finansiālu,» secina uzņēmēja, norādot, ka ar nepacietību
gaida arī inkubatora organizēto tikšanos
ar norvēģu dizaineri. «Tā ir lieliska iespēja
dzirdēt profesionāļa stāstīto par modes
tendencēm un saņemt kompetentu viedokli par jautājumiem, kuri šobrīd aktuāli
darbnīcā,» stāsta L.Tidira.

«Inkubators ir vieta, kur palīdz
īstenot konkrētus mērķus»
SIA «Anne Export» valdes locekles
Skaidrītes Dzenes uzņēmuma stāsts
aizsākās 2015. gadā. «Jau vairākus
gadus dzīvoju starp Latviju un Turciju,
studējot, audzinot bērnus un iepazīstot
vietējo kultūru. Tur novēroju, ka tirgū
trūkst dabīgu ķermeņa kopšanas līdzekļu, un mana izglītība pārtikas zinībās un
doktora grāds agrārajā ekonomikā deva
ierosmi ieguldīt savu artavu ekoloģisko
produktu attīstībā,» stāsta S.Dzene, atklājot, ka uzņēmējdarbībā ir apvienojusi
iegūtās zināšanas produktu izstrādē ar
pieredzi patērētāju uzvedības pētniecībā.
«Ražotnes kompleksi piedāvā produktu
izstrādi un laboratorijas testus, tādēļ
sākām ar to, ka izvērtējām uzņēmumu
piedāvājumu, tostarp cenas, apjoma un
kvalitātes kritērijus. Pēc izvēles pagāja
aptuveni gads darbā ar produktu, kombinējot piemērotākos sastāvus, aromātus
un konsistenci,» stāsta uzņēmēja, skaidrojot: svarīgākais bija dabīgas izejvielas,
jo produktam bija jāatbilst «Ecocert»
starptautiskā sertifikāta prasībām. «Tā
ir sava veida ļoti augstas kvalitātes zīme,
kam Eiropā ir liela uzticamība,» skaidro
S.Dzene, piebilstot, ka sākotnējais ieguldījums bija aptuveni 40 tūkstoši eiro. «Tas
bija brīdis, kad pirmoreiz saskārāmies ar
biznesa inkubatoru. Programmas ietvaros ieguvām līdzfinansējumu iepakojuma
dizaina un formulu izstrādei, preču zīmes
reģistrācijai un sertifikāta ieguvei,» 2015.
gadu atsauc atmiņā uzņēmēja, piebilstot,
ka inkubators bija vieta, kur palīdzēja
īstenot noteiktus, pārdomātus mērķus.

«Sākotnējā iecere bija ražot Latvijā, bet
realizēt Turcijā, tomēr eksports izrādījās
dārgs – robežas nodeva ir 18 procentu
pievienotās vērtības nodoklis, kā arī
20 procenti no kosmētikas produktu
eksporta vērtības. Neatradām nevienu
lielu pasūtītāju, kurš būtu gatavs paņemt
visu partiju, tāpēc pagaidām strādājam
ar mazām partijām,» stāsta S.Dzene,
atklājot, ka produkcija, ko ražo «Ecocert»
un «GMP» sertificētā ražotnē Latvijā,

nelielos apjomos pārstāvēta
30 ekoloģisko produktu tirdzniecības vietās Turcijā, un
pērn nosūtīta arī testa partija
uz Irānu. Popularizējot zīmolu, uzņēmēja aktīvi piedalās
starptautiskās izstādēs un
dažādos ekoloģisko produktu
festivālos. ««Made in Latvia»
statuss ir viena no lielākajām
priekšrocībām ārzemju tirgū,»
tā viņa, norādot, ka pirktspēja
Stambulā ar 15 miljoniem
iedzīvotāju ir krietni lielāka
nekā Rīgā, kur dzīvo aptuveni
800 tūkstoši cilvēku, tomēr
jaunam produktam un zīmolam ar limitētu mārketinga
budžetu jābūt ļoti radošam,
lai spētu uzrunāt pirmajam
pirkumam pat tādā megapolē
kā Stambula.
«Šogad atkārtoti iesais
tījāmies nu jau jaunajā biznesa inkubatorā ar mērķi
izstrādāt jaunu videi draudzīgu iepakojumu, kā arī gūt lielāku
atpazīstamību Latvijas un Eiropas
tirgū. Uzņēmējiem jāpapildina savas zināšanas katru dienu,» skaidro
S.Dzene, norādot, ka bieži ir Latvijā
un inkubatora apmācībās plāno vairāk
uzzināt par prasmīgu mārketingu un
jaunām reklāmas platformām.
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto
Austris Auziņš un no personīgā arhīva

Ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs

Šteinertei 9. vieta Eiropas
otrās līgas čempionātā

Nedēļas nogalē Izraēlas pilsētā Telavivā
norisinājās Eiropas otrās līgas čempionāts vieglatlētikā komandām, un Jelgavu
šajās sacensībās Latvijas izlases sastāvā
pārstāvēja diska metēja Dace Šteinerte.
Jelgavniece 12 sportistu konkurencē ierindojās 9. vietā. D.Šteinerte savā labākajā mēģinājumā disku raidīja 47,21 metru
tālu. Diska mešanā sievietēm ar 59,47
metrus tālu metienu uzvarēja serbiete
Dragana Tomaševiča. Eiropas otrās līgas
čempionātā kopumā piedalījās 12 valstu
izlases, kas cīnījās par ceļazīmi uz pirmās
līgas turnīru. Latvija sacensības noslēdza
6. vietā ar 258 punktiem un arī nākamajā
Eiropas čempionātā komandām startēs
otrajā līgā.

FK «Jelgava» –
piektais zaudējums

22. jūnijā «Skonto»
stadionā aizvadīta «SynotTip» Latvijas futbola
Virslīgas 13. kārtas spēle, kurā FK «Jelgava» ar
0:1 zaudēja «Riga» FC.
Pēc SK «Babīte/Dinamo» izslēgšanas no Virslīgas un šī kluba
rezultātu anulēšanas jelgavnieki 11 spēlēs
ir izcīnījuši piecas uzvaras, vienu reizi
spēlējuši neizšķirti un piedzīvojuši piecus
zaudējumus – sakrātie 16 punkti turnīra
tabulā nodrošina 4. vietu. Līdervienība jo
projām nemainīga – Jūrmalas «Spartaks»,
kam ir 22 punkti. Nākamā Virslīgas spēle
jelgavniekiem plānota 16. jūlijā pulksten 17
Zemgales Olimpiskajā centrā pret «RFS».
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SPORTS
Regate «Kapteiņa kauss»

1. un 2. jūlijā Jelgavas jahtklubs organizē
regati «Kapteiņa kauss». Divu dienu sacensībās Lielupes ūdeņos kuģos gan ķīļ
jahtas, gan izmēros mazākās «Laser» un
«Optimist» jahtas. Kā informē Jelgavas
jahtkluba vadītājs Aleksandrs Jakovļevs,
1. jūlijā pulksten 11 plānota regates
atklāšana, bet starts būs pulksten 13.
Sacensībās piedalīsies apmēram 12–15
ķīļjahtas. Burātāji kuģos Jūrmalas virzienā
gar Pils salu, taču veicamā distance būs
atkarīga no laika apstākļiem. Skatītājiem
vislabākā redzamība būs no Jelgavas
jahtkluba vai Lielupes labā krasta. Savukārt 2. jūlijā uz startu dosies junioru
vecuma burātāji, kuri kuģos ar «Laser»
un «Optimist» jahtām. Sacensību sākums
plānots pulksten 12.

Jurčenko – Eiropā piektais

Šajā nedēļā Vācijas pilsētā Dortmundē
notiek Eiropas junioru čempionāts cīņas
olimpiskajās disciplīnās, kurā startē arī
Jelgavas cīkstonis Alberts Jurčenko. Viņam sacensības jau noslēgušās – Alberts
brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 74 kilogramiem izcīnījis 5. vietu. Pēc uzvarām
pār Polijas sportistu Sebastianu Baku (ar
rezultātu 13:2) un lietuvieti Ņikitu Gerasimovu (10:0) pusfinālā mūsu sportists
piekāpās šo sacensību favorītam no
Krievijas Rustamam Magomedovam
(4:8). Tas gan ļāva A.Jurčenko cīnīties
par bronzas godalgu, bet viņš šajā cīņā
piedzīvoja zaudējumu, ar rezultātu 0:10
piekāpjoties Slovākijas cīkstonim Ahsarbekam Gulajevam. Līdz ar to jelgavnieks
sacensības noslēdza 5. vietā.

Palīdz kvalificēties Eiropas kausam
 Ģirts Pommers

Viens no titulētākajiem Latvijas ielu basketbolistiem jelgavnieks un arī BK «Jelgava/
BJSS» komandas kapteinis
Edgars Krūmiņš aizvadītajā
nedēļas nogalē Latvijas 3x3
izlases sastāvā izcīnīja uzvaru
Andorā notikušajā Eiropas
kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā, kurā latvieši spēja uzvarēt
visās piecās spēlēs, triumfējot
visā turnīrā. Eiropas kauss
no 7. līdz 9. jūlijam notiks
Amsterdamā. «Iespaidi pēc
izcīnītās uzvaras kvalifikācijā
ir ļoti labi. Pirms turnīra par
Latvijas izlasi neviens tā īsti
neko nezināja, taču pēc katras
izcīnītās uzvaras vairojās mūsu
popularitāte, daudzi vienkārši
nāca klāt un vēlējās iepazīties,
bet spēļu tiešraižu komentētāji meklēja papildu informāciju
par katru no mūsu komandas
spēlētājiem,» ar iegūto pieredzi Andorā dalās E.Krūmiņš.
Šobrīd 3x3 basketbols Eiropā kļūst
arvien populārāks, tiek rīkoti gan neskaitāmi dažāda līmeņa starptautiski turnīri,
bet šī gada sākumā kļuva zināms, ka tas
iekļauts 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu programmā. Starptautiskās Basketbola

Foto: play.fiba3x3.com

BK «Jelgava/BJSS» komandas kapteinis Edgars Krūmiņš (no labās) bija viens no
Latvijas 3x3 basketbola izlases uzvaras kaldinātājiem Andorā notikušajā Eiropas
kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā. Latvieši visās piecās spēlēs izcīnīja uzvaras
un kvalificējās pamatturnīram, kas no 7. līdz 9. jūlijam notiks Amsterdamā.
federācijas (FIBA) 3x3 basketbola rangā
iekļautas 180 valstu komandas, tostarp
Latvijas, kas šobrīd ierindojas 19. vietā.
Jāpiebilst, ka 3x3 basketbols tiek spēlēts
uz vienu grozu, katrā komandā laukumā
atrodoties trim spēlētājiem. Uzvarētājs
tiek noskaidrots, spēlējot līdz kādas
komandas 21 gūtam punktam vai 10
minūtes tīrā laika. Tāpat 3x3 basketbola
noteikumos ieviesta vēl virkne specifisku

Kanoistam Robertam
Lagzdiņam – bronza Eiropā
 Ģirts Pommers

No 22. līdz 25. jūnijam Serbijā notika Eiropas junioru un
U-23 vecuma čempionāts
smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā starp 19 Latvijas
delegācijas sportistiem bija
arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
treneru Sergeja Bobkova
un Leldes Laures audzēkņi
juniori Roberts Lagzdiņš,
Matīss Ozols, Roberts Altmanis un Jūlija Gutova.
Vislabāk veicās kanoe airētājam R.Lagzdiņam, kurš
1000 metru distancē izcīnīja
bronzas godalgu.
Apmierināts ar savu startu ir gan
pats medaļnieks, gan viņa treneris
S.Bobkovs. «Kopumā mūsu sportisti
sacensībās nostartēta veiksmīgi, bet
vislielākais prieks ir par Robertu, kuram līdz godalgai bija jāgaida trīs gadi,
un šoreiz viņam beidzot izdevās pie tās
tikt. Diemžēl mūsu divniekam, Robertam un Matīsam, nepaveicās ar startu,
jo tas bija plānots neilgi pēc Roberta
apbalvošanas ceremonijas – viņam
nebija viegli uzreiz veikt nākamo distanci. Kvalifikācijā Roberts un Matīss
uzrādīja trešo ātrāko laiku, tādēļ bija
cerības uz vēl kādu godalgu – iespējams, viss būtu citādi, ja starp abiem
startiem būtu bijis vairāk laika,» vērtē

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) kanoe airētājam Robertam
Lagzdiņam (attēlā no labās) bija nepieciešami trīs gadi, lai izcīnītu godalgu
Eiropas junioru čempionātā. Roberts
izcīnīja bronzu 1000 metru distancē.
treneris. Jāpiebilst, ka R.Lagzdiņa un
M.Ozola divnieks 1000 metru distancē
kanoe airēšanā ierindojās 9. vietā.
Vēl no mūsu sportistiem individuālajās disciplīnās spēcīgāko desmitniekā
iekļuva kanoe airētājs M.Ozols, kurš
izcīnīja 7. vietu 500 metru distancē un
smaiļotājs R.Altmanis, kurš 200 metros
ierindojās 8. vietā. Kanoe airētāja J.Gutova meiteņu konkurencē 500 metru
distancē izcīnīja 13. vietu, bet 200
metru distancē jelgavniecei 10. vieta.
Jau zināms, ka mūsu smaiļotājiem
un kanoe airētājiem nākamais starts
būs tepat Latvijā – Latvijas Jaunatnes
olimpiādē, kas no 7. līdz 9. jūlijam
notiks Cēsīs, bet šim sporta veidam
sacensības plānotas Limbažos.

papildinājumu.
Pēc E.Krūmiņa teiktā, jau šobrīd Eiropā
ir vairākas profesionālas 3x3 basketbola
komandas, kuras gada griezumā piedalās
sacensībās visā pasaulē un tiek par to
labi atalgotas: «Tas, ko redzēju klātienē,
nedaudz pārsteidza – ļoti augsta turnīra
organizācija, spēles tika translētas internetā. Pēdējos pāris gados šis sporta
veids ir ļoti strauji attīstījies, domāju, ka

vēl pēc kāda laika Eiropā šo sporta veidu
varēs dēvēt par profesionālu. Piemēram,
Serbijas basketbolistiem ir savi sponsori
un tiek nodrošināts viss – ekipējums un
pienācīga samaksa, tāpat līdzekļi tiek
iegūti par uzvarētiem turnīriem.»
Kvalificēšanās Eiropas kausa izcīņai
ir iespējama divos kvalifikācijas turnīros,
viens no tiem tiek organizēts Francijā,
bet otrs – pundurvalstī Andorā. Latvieši
kopā ar Polijas un Čehijas izlasēm tika
ielozēti B apakšgrupā. 24. jūnijā mūsu
izlase aizvadīja abas apakšgrupas spēles,
sīvā cīņā uzvarot gan poļus (18:17), gan
čehus (17:15). «Polijas komanda šobrīd
FIBA rangā ir 4. vietā, tādēļ viņi bija ļoti
pārsteigti par to, ka viņiem nepazīstamie
latvieši spēja viņus uzvarēt, bet Ukrainas
izlase pēc turnīra piedāvāja kopā gatavoties Eiropas kausa izcīņai – viņi Latvijā
ieradīsies 4. jūlijā, lai aizvadītu vairākas
pārbaudes spēles,» informē basketbolists.
Dienu vēlāk izslēgšanas spēlēs ar rezultātu 21:13 tika pieveikti Vācijas basketbolisti, bet pusfinālā argumentus mūsu
izlases spēlei nespēja atrast Ukrainas
izlase – 21:12. Finālā jelgavnieka pārstāvētā komanda arī pārliecinoši pārspēja arī
Krievijas izlasi – 21:14.
E.Krūmiņš piecos aizvadītajos mačos
izcēlās ar 14 gūtiem punktiem, bet rezultatīvākais turnīrā bija viņa komandas
biedrs Nauris Miezis, kurš guva 40 punktus un tika atzīts par kvalifikācijas turnīra
vērtīgāko spēlētāju.

Piedāvā darbu
Pirmsskolas izglītības iestāde
SIA «Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu pirmsskolas
skolotājai(-am). T.26460913.
Aicina darbā uz nepilnu darba laiku
(pusslodzi) apkopēju Rīgas ielā 53a.
T.26406466. Silvija Birģele.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
Būvuzņēmums SIA «BB būve»
(reģ.Nr.43603026882) piedāvā darbu
betonētājiem. T.29111437.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā darbu mehanizatoram(-ei)/ekskavatora vadītājam(-ai) ar C kategoriju, pieredzi
tehnikas tekošajā remontā. T.29113470,
e-pasts personals@kulk.lv.

Līdzjūtības
Skumstam, mūsu kolēģi ilggadējo
bērnu ķirurgu Robertu Beitānu izvadot
smiltājā, un izsakām līdzjūtību ģimenei.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti,
skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Guntai Rešetilo ar ģimeni,
no mātes atvadoties.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Kāpēcīši» kolektīvs
Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.
(O.Skuja)
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa
un patiesa līdzjūtība kolēģim Ērikam
Beraģim, dēlu aizsaulē aizvadot.
JPPI «Pilsētsaimniecība» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
OLGA GUBAREVA (1928. g.)
MAIJA GORBUNOVA (1939. g.)
ALĪDA MAJORE (1923. g.)
ROBERTS BEITĀNS (1939. g.)
VLADISLAVA BURIJA (1925. g.)
VIZMA BĒRZIŅA (1930. g.).
Izvadīšana 29.06. plkst.16 Baložu kapsētā.
VOLDEMĀRS ŠLEIERS (1916. g.).
Izvadīšana 29.06. plkst.13 Meža kapsētā.
NATĀLIJA MAMONTOVA (1959. g.).
Izvadīšana 29.06. plkst.11 Bērzu kapsētā.

Sumina aprīļa un maija labākos sportistus
27. jūnijā Jelgavas domē sumināti aprīļa un maija
labākie pilsētas
sportisti. Aprīlī
Milēna Rinkeviča
(treneris – Kims
Usačevs) svara
kategorijā līdz 65
kilogramiem ieguva 3. vietu Eiropas
meistarsacīkstēs
jauniešiem sambo.
Karatists Kristiāns
Platais (treneris
– Vitālijs Mišins)
izcīnīja 2. vietu Ziemeļvalstu karatē
čempionātā «Nordic Championship 2017». Viņš startēja jauniešu grupā svara kategorijā līdz 70 kilogramiem.
Tāpat aprīlī Latvijas sieviešu hokeja izlases rindās 3. vietu pasaules 1. divīzijas čempionātā izcīnīja Anna Kubliņa. Par izcīnīto 1. vietu Baltijas čempionātā brazīļu džiudžitsu «Baltic Open BJJ Championship 2017» svara
kategorijā līdz 82,3 kilogramiem tika sumināts trenera Aleksandra Šmeļova audzēknis Krišjānis Grantiņš, bet
badmintona kortos veiksmīgs starts Latvijas čempionātā dubultspēlēs padevās Paulam Eliasam Rozenvaldam
– izcīnīta 1. vieta. Bronzas godalgas sievietēm un vīriešiem Latvijas volejbola čempionātā izcīnīja VK «Jelgava/
LU» (treneris – Jānis Leitis) un VK «Biolars/Jelgava» (treneris – Jurijs Deveikus).
Par sasniegumiem maijā sumināti 11 individuālie sportisti un basketbola klubs «Jelgava/BJSS» (treneris Varis
Krūmiņš), kas izcīnīja uzvaru Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionātā. Karatists Kalvis Kalniņš kļuva par
Eiropas čempionu karatē kumitē disciplīnā svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, bet Sintijai Pastarei izdevās ne
tikai uzvarēt Eiropas čempionātā svara bumbu celšanā garā cikla vingrinājumā, bet arī labot Latvijas rekordu
šajā disciplīnā. Renārs Dronga maijā piedalījās pasaules čempionātā svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu
un svara kategorijā līdz 74 kilogramiem ieguva 5. vietu. Lieliski pavasarī bija Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
trenera Aleksandra Knoha audzēkņi, kuri kļuva par Latvijas čempioniem boksā junioru grupā, – Edmunds Lindermanis (līdz 81 kilogramam), Ivis Jass (līdz 57 kilogramiem) un Artūrs Ivanovs (līdz 54 kilogramiem). Tāpat
augstus rezultātus Latvijas vasaras čempionātā peldēšanā uzrādīja Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) treneru Astras Ozoliņas un Jeļenas Visockas audzēkņi: Jevgeņijs Boicovs uzvarēja 200 metros brīvajā
stilā, bet Iļja Boicovs bija ātrākais 400 metru kompleksajā peldējumā. Tāpat par čempioniem šajās sacensībās
kļuva JSPS puišu komanda 4x100 metru kombinētajā stafetē – J.Boicovs, I.Boicovs, Andris Skuja un Didzis
Rudavs. Par uzvaru Latvijas junioru čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā kanoe vieniniekos tika sumināts
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenera Sergeja Bobkova audzēknis Roberts Lagzdiņš.
Foto: Austris Auziņš
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2459.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Es – savai zemītei.*
11.20 Bellas mīlestība. Vācijas komēdija. 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 21.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2459.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 5.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
0.00 Kreilis un Lauva. Dokumentālā filma par A.Samoilovu un J.Šmēdiņu.
1.05 Skaņusaite.*
1.35 Sajūti Latgali!*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Latvijas sirdsdziesma.*
7.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 20.sērija.
9.00 FIFA Konfederācijas kausa izcīņa 2017. Spēle par 1.vietu.*
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Krievija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40  Trīs burvju spalvas. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
15.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
16.00 Dzimtas detektīvs. Tontegodes dzimta.*
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 17.sērija.
20.10  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 179.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 1.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
9.55 Televīzijas veikals.
10.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.20 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 85.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 155. un 156.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 95.sērija.
17.20 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 45.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 106.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Par ko runā vīrieši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2010.g.
0.10 Amerikāņi 4. Seriāls. 6.sērija.
1.00 Attīstības kods 3.
1.25 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
2.10 Martas Stjuartes pavārskola 3.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 9.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.50 Bruņurupuči nindzjas 3. Animācijas seriāls.
7.25 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 X cilvēki. Pēdējā sadursme. Spraiga sižeta fantastikas filma.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 29.s ērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 3.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!
1.30 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 9.sērija.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 30.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Otrdiena, 4. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2460.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
12.00 Latvijas sirdsdziesma.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 5.sērija.
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 22.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2460.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 6.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 3. un 4.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Bez bremzēm. Vācijas spraiga sižeta filma (ar subt.). 2008.g.
1.25 Sajūti Latgali!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Futbola algoritms.*
8.35 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
8.45 Dzimtas detektīvs. Tontegodes dzimta.*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 21.sērija.
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Krievija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 179.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. «Mysteryland»: psihodēliskais festivāls.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.05  Itālija: romantisks ceļojums. Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 180.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.50 Par puķi, tevi un mani. Kuldīgas svētku koncerts.*
1.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
9.55 Televīzijas veikals.
10.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.20 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 86.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 157. un 158.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
15.20 Karamba! Humora raidījums.
15.35 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 96.sērija.
16.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 46.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 46.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 107.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Uta Danella. Mīli mani maigi. Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 1.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 106. un 107.sērija.
2.30 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
2.55 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 10.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 Resnais Alberts. ASV komēdija. 2004.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 7.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 5. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 30.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 4.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 4.sērija.
1.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 10.sērija.
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 1.sērija.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 31.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 5. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2461.sērija.

TV PROGRAMMA
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
12.00 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 6.sērija.
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 23.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2461.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 7.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 3.sērija.
22.45 Adreses (ar subt.).*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.10 Deviņdesmitie.*

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Sajūti Latgali!*
9.40 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 22.sērija.
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Rītdienas paaudze. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 180.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
20.05  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 181.sērija.
22.00  Noklusētā patiesība par spīdzināšanas nometnēm.
Dokumentāla filma.
23.05  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Reiva pasaule. «Mysteryland»: psihodēliskais festivāls.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 19.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 87.sērija.
11.50 Uta Danella. Mīli mani maigi. Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.20 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 97.sērija.
17.20 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 108.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
22.25 Spiegu spēle. Lielbritānijas, ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
0.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 108.sērija.
1.35 Spēles karaliene. Seriāls. 22.sērija.
2.25 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 11.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 Nolaupītais tētis. ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 4.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 31.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
0.05 Greislenda. Seriāls. 4.sērija.
1.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 11.sērija.
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 2.sērija.
2.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 32.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 6. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Ielas garumā. Jūrmala. Vikingu un Tīklu ielas Buļļos (ar subt.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2462.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
12.00 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 7.sērija.
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 24.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2462.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 8.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.20  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.30 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.30 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.40 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 23.sērija.
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Apdraudētie degunradži.
Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 181.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
20.35 Vienas dienas restorāns.*
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 182.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.55 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
0.40  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 20.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 88.sērija.
11.50 Zvejnieka meita. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 98.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5.
Kulinārijas šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 109.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 109.sērija.
1.45 Spēles karaliene. Seriāls. 23.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 12.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 Jaunā Hērakla piedzīvojumi.
ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 32.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 16.sērija.
22.00 Pērtiķu planētas sākotne.
Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.05 Bekstroms. Seriāls. 5.sērija.
1.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 3.sērija.
2.25 UgunsGrēks 16. Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 33.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 7. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Ielas garumā. Ģimnastikas iela (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 9.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 14.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
12.00  Alpu dakteris 8. Seriāls. 16.sērija.
12.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 8.sērija.
13.40  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.10 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 25.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 13.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 9.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
19.25 Dzintara puse.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Komisārs Megrē izliek lamatas.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.10  Alpu dakteris 8. Seriāls. 16.sērija.
2.00 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. Jubilejas MTVU.*
4.50 Nanotehnoloģijas saules paneļos. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 24.sērija.
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.50 Personība. 100 g kultūras.*
14.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 182.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
20.05 No mazas sēklas līdz lielam biznesam. Dok.filma (ar subt.).
21.00  Tās tik ir operas! Traviata. Dokumentālu filmu cikls.
22.00 Pludmales volejbola apskats.
22.15  Marta īdas. ASV drāma (ar subt.). 2011.g.
0.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.00  Noklusētā patiesība par spīdzināšanas nometnēm.
Dokumentāla filma (ar subt.).
2.05 Aculiecinieks.*
2.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.50 Sajūti Latgali!*
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 21.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 89.sērija.
11.50 Deja uz varavīksnes. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 99.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 110.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Bet bet».
22.20 «MicRec» jubilejas lielkoncerts «20 gadi latviešu mūzikā». 2016.g.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 110.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 13.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 Pelnrušķītes stāsts: kā dziesmā. ASV ģimenes filma. 2011.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 16.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 47. un 48.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 33.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Starptautiskās takšu sacīkstes.
ASV ģimenes filma. 2015.g.
22.55 Ar mīlestību, Rozija. Romantiska komēdija. 2014.g.
1.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 12.sērija.
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 4.sērija.
2.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 34.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs

Sestdiena, 8. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 JAUNA SEZONA. Mans zaļais dārzs.
10.30 Lola, kas dzīvo uz «Zirņa». Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
12.10 Pukša dziedāšanas svētki.*
13.10 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 38. un 39.sērija.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
15.55 Dzintara puse.*
17.00  Melot, lai izdzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Tauriņdeja. Rīgas kinostudijas drāma. 1971.g.
23.10  Marta īdas. ASV politiska drāma. 2011.g.
1.00 Manas mūža melodijas.
Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas lielkoncerts.*
3.15 Kreilis un Lauva. Dokumentālā filma par A.Samoilovu un J.Šmēdiņu.
4.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Valmieras rokfestivāls. «Amber Voice».*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.

9.30 Pludmales volejbola apskats.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
11.45 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
12.45 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.15 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
13.45 Vienas dienas restorāns.*
14.15  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.50 Festivāls «Latvijas pērles». Imanta Kalniņa koncerts.*
17.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.00 No mazas sēklas līdz lielam biznesam. Dok.filma (ar subt.).
19.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 2.sērija.
22.55  Komisārs Megrē izliek lamatas. Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.40  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.50  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 57.–60.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
6.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
7.25 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 88.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.10 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
11.35 Mani virtuves noslēpumi 4. Kulinārijas šovs. 46.sērija.
13.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
15.20 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
16.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 159. un 160.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.15 Zvejnieka meita. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.

automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM)
ar un bez pieredzes.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877
vai sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

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

piedāvā darbu autovadītājiem(-ām)

(ar kravas auto pašizgāzējiem «MAN» 6x4, 6x6, 8x4
vai kravas auto pašizgāzēja puspiekabēm) smilts,
šķembu, grants, asfalta pārvadāšanai.
Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• remontspējīgs cilvēks;
• saudzīga attieksme pret uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
Seko mums
arī portālos:
• vēlama
darba pieredze.

draugiem.lv un

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 14.sērija.
5.50 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
6.45 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.15 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.20 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 11. un 12.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 2.sērija.
11.35 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
12.35 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
14.50 Lielais brīnums. ASV romantiska drāma. 2012.g.
17.00 Starptautiskās takšu sacīkstes. ASV ģimenes filma. 2015.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Džungļu grāmata 2. ASV un Austrālijas animācijas filma. 2003.g.
21.00 Krēsla. Jauns mēness. ASV fantāzijas melodrāma. 2009.g.
23.35 Mājas darbs. ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.10 Pērtiķu planētas sākotne. Spraiga sižeta fantastikas filma.
3.05 Iespējams tikai Krievijā 4.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 9. jūlijs
LTV1
5.15 Kūku kari.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 18.sērija.
11.00  Itālija: Romantisks ceļojums. Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 Īstās latvju saimnieces.*

14.00 Latvijas sirdsdziesma.*
14.55 Mans zaļais dārzs.*
15.25 Nauris. Rīgas kinostudijas drāma. 1957.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).
18.50 Inga Lindstrēma. Otrā iespēja. Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.15 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2017.
0.20  Melot, lai izdzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.15 Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncerts.*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.15 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
5.10 Latvijas novadu cīņas.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Lola, kas dzīvo uz «Zirņa». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
12.40 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 57.–60.sērija.
14.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
14.50 Festivāls «Latvijas pērles».
U.Marhileviča autorvakars. Instrumentālā mūzika.*
15.50 Festivāls «Latvijas pērles». U.Marhileviča autorvakars.
Dziesmas.*
17.30  Tās tik ir operas! Traviata. Dokumentālu filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 4.sērija.
22.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.25 Ciemos. TV spēle.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
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LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
6.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 89.sērija.
8.00 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 1.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Lilita Ozoliņa. Dokumentāla filma.
11.10 Uzkāpt Olimpā. Krievijas seriāls. 2015.g. 5.–8.sērija.
16.00 Sarunas par romantiku. ASV melodrāma. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Vācijas seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 161. un 162.sērija.
22.25 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 3.sērija.
23.25 Ar mīlestību. No pagātnes. Francijas un Beļģijas melodrāma.
1.05 Tirāns. Seriāls. 7.sērija.
1.50 Sarunas par romantiku. ASV melodrāma. 2015.g.
3.10 Latvijas faili. Lilita Ozoliņa. Dokumentāla filma.
3.50 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 15.sērija.
5.50 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.05 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. Pamāj ar spārnu!
Francijas un Beļģijas ģimenes filma. 2014.g.
13.00 Kur mīt briesmonīši. Fantāzijas filma. 2009.g.
15.00 Krēsla. Jauns mēness. ASV fantāzijas melodrāma. 2009.g.
17.35 Džungļu grāmata 2. ASV un Austrālijas animācijas filma. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 2.sērija.
20.10 X cilvēki. Pirmā klase. Fantastikas piedzīvojumu filma.
22.50 Nindzja – slepkava. ASV detektīvfilma. 2009.g.
0.45 Ar mīlestību, Rozija. Romantiska komēdija. 2014.g.
2.40 Gatavo 3.
3.10 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 11. un 12.sērija.
4.05 Iespējams tikai Krievijā 4.
4.35 TV3 ziņas.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2017. gada 30. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/4093 «Detālplānojuma
projekta zemes vienībai Lielajā ielā 41A, Jelgavā, un zemes vienības daļai Dobeles šosejā 9, Jelgavā, apstiprināšana».
Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas domes Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielajā ielā 11,
Jelgavā un pašvaldības interneta vietnē www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija informē
2017. gada 28. aprīlī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrāKursi lēmumu Nr.2-35.1.2/1055 «Detālplānojuma
cija ir pieņēmusi
izstrādes uzsākšana teritorijai Miezītes ceļā 49, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātāji ir teritorijas Miezītes ceļā 49 īpašnieki I.Ūtēna, I.Verbicka, V.Ūtēns, M.Ūtēns, I.Širšons.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas infrastruktūras
sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās,
publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas. 00
17.īpašuma
maijāMiezīpl. 10
Detālplānojuma izstrādes robeža atbilst nekustamā
tes ceļā 49 (kadastra Nr.09000090024, platība 19 830 m2) robežām.
Kursi

Kursi

Kursi

ga di

Sadarbībā
ar

Kursi

Tiem, kas vēlas kārtot
IELTS eksāmenu

Minimālās higiēnas
prasības

16. augustā pl. 1800

17. augustā pl. 1000

Bezmaksas
Kursi

GADI

facebook.com

Darbs visā Latvijā.
Seko mums arī portālos:

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
Dalība•bez
maksas
sociālās
garantijas;
• regulāru darba samaksu.

draugiem.lv un

Kursi

Kursi

Kursi

Jaunums

CV lūgums sūtīt pa e-pastu janis@kard.lv vai zvanīt
pa tālruni 29443318, lai norunātu tikšanos un vienotos
par darba uzsākšanu.

3. jūlijā no pl. 1500

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis: 63007523.
Izskatīti tiks to pretendentu pieteikumi, kuru izglītība
atbilst noteiktajām prasībām.

Bezmaksas

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar personām ar atkarības problēmām.

Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām un citu riska grupu klientiem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu vadīšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) un NPAIS.

Labā prakse darba aizsardzības likumdošanas
prasību ievērošanā būvniecības uzņēmumā
29. jūnijā no pl. 1300 līdz 1615

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba
prasmes;
10.00 līdz 14.00
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 2 gadu
laikā.

facebook.com

Kursi

Kursi

Kursi

Kursi

12. klašu absolventiem bezmaksas karjeras
nodarbība “Izvēlos pareizi”
Pieteikties līdz 30.06 pa e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Kursi

18. jūlijā no pl. 1000 līdz 1300

Bezmaksas

nīca

2.45 Deja uz varavīksnes. Vācijas melodrāma. 2007.g.
4.15 LNT brokastis.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija informē

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lekcija par fizisko personu

datu aizsardzības jautājumiem un izmaiņām,

kuras stāsies spēkā, sākot ar 2018. gada
25. maiju
Pieteikties līdz 12.07 pa e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Angļu valodas vasarnīca
bērniem

(10 - 12 gadi)
no 7. līdz 18. augustam
00

15

katru darba dienu no pl. 10 līdz 14
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8. jūlijā Pasta salā – izrāde
bērniem un zaļumballe
 Jana Bahmane

«Izrāde ir ātra, žigla, jautra – tā bērniem skaidri
parāda to, kas ir labs un
kas – slikts. Taču slikto mēs
atspoguļojam nevis briesmīgu, bet smieklīgu – tā, lai
bērni caur smiekliem tomēr
saprot, kāds ir negatīvā
tēla patiesais vēstījums,»
Liepājas ceļojošā leļļu teātra «Maska» izrādi bērniem
«Kliņķīša piedzīvojums vai
kā rūķis draugus atrada»,
kas sestdien, 8. jūlijā, pulksten 18 notiks Pasta salā,
raksturo izrādes režisore
Agita Lieldidža. Tajā pašā
vakarā no pulksten 22 Pasta salu pieskandinās zaļumballe grupas «Baltie
lāči» pavadījumā, aicinot
uz kopā būšanu dažādas
paaudzes.
«Kurzemē durvju rokturi mēs
saucam par kliņķi, un šis ir stāsts
par mājas rūķīti Kliņķīti, kurš palika bez mājām – māja bija ļoti veca,
un to nojauca. Tā Kliņķītis devās
meklēt jaunas mājas un draugus.
Rūķītis gāja pa lielo dārzu, un viss,
ko viņš tur redzēja, viņam bija liels
brīnums – viņš nekad nebija bijis
ārpus mājas. Rūķītis satika dārza
iemītniekus, ar kuriem sadraudzējās, bet negantā lauku pele gribēja
šo draudzību izjaukt,» iestudējuma
būtību ieskicē A.Lieldidža. Izrāde
bērniem māca, ka lielākā vērtība
ir draugi, un tās veidotāji šo darbu
raksturo ar visiem labi zināmajiem
teicieniem – «Nedari otram to, kas
tev pašam nepatīk» un «Kas otram
bedri rok, pats tajā iekrīt». Stāsta
gaitā atklājas, ka lauku pele rīkojusies
neganti, jo viņai pašai nekad nav bijis
draugu, tādējādi skaidrojot bērniem
arī negatīvā tēla uzvedības motīvus.
Bērnu izrāde «Kliņķīša piedzīvojums

vai kā rūķis draugus atrada» tapa jau
pirms vairāk nekā desmit gadiem –
šajā laikā tā papildināta un izrādīta
ne vien Latvijā, bet arī ārpus tās.
«Jelgavā sen neesam viesojušies –
vasarās ar savām izrādēm lielākoties
dodamies ārpus Latvijas. Piemēram,
ar «Kliņķīša piedzīvojumiem» esam
bijuši Dānijā, Anglijā, Īrijā, Krievijā un citviet – šo izrādi spēlējam
latviešu, angļu un krievu valodā.
Šovasar esam nolēmuši vairāk pabraukāt pa Latviju,» stāsta režisore.
Iestudējuma autors – Pēteris Trups,
komponists – Andris Eniņš, scenogrāfs – Aldis Kļaviņš, leļļu māksliniece – Astra Dzērve, aranžētājs
– Normunds Kalniņš, izrādes režiju
veidojusi A.Lieldidža. Biļetes uz izrādi var iegādāties Jelgavas kultūras
nama kasē, cena – 2 eiro. Jāpiebilst,
ka Liepājas ceļojošais leļļu teātris
«Maska» ir viens no senākajiem
profesionālajiem nevalstiskajiem
leļļu teātriem Latvijā – tas dibināts
1994. gadā.
Pulksten 22 turpat Pasta salā sāksies
zaļumballe kopā ar grupu «Baltie lāči».
«Zaļumballes Jelgavā organizējam jau
četrus gadus un vēlamies to iedibināt
kā jauku tradīciju, aicinot jelgavniekus
atpūsties svaigā gaisā dzīvās mūzikas
pavadībā. Lielākoties šīs balles apmeklē vidējā paaudze un seniori, taču patiesībā balle ir pasākums, kurā satikties
un vienoties paaudzēm,» vērtē iestādes
«Kultūra» producents Gundars Caune.
Interesenti Pasta salā aicināti ierasties
jau no pulksten 21. Biļetes uz pasākumu var iegādāties kultūras nama kasē,
cena – 4 eiro, skolēniem, studentiem,
pensionāriem – 3 eiro.
Jāpiebilst, ka abu pasākumu – leļļu
izrādes un zaļumballes – laikā interesenti ar savu biļeti varēs apskatīt
arī smilšu skulptūru parku. Bērnu
izrādes apmeklētāji skulptūras varēs apskatīt no pulksten 17 līdz 20,
savukārt zaļumballes dalībniekiem
skulptūru parks būs atvērts no pulksten 21 līdz 22.

Pasākumi pilsētā
29. jūnijā – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā un filiālēs).
30. jūnijā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija». Piedalās šlāgergrupas un dziedošās ģimenes «Crazy Dolls», «Mākoņstūmēji», «Liepavots»,
«Zvaigžņu lietus», «Baltie lāči», «Rumbas kvartets», «Ducele», «Lustīgais
blumīzers», «Laimas muzykanti», Tihovsku un Dūdumu ģimenes, māsas
Legzdiņas un brāļi Puncuļi, Aigariņš un Rikardions, A.Bumbieris, K.Antess u.c.
Pavadošais sastāvs – instrumentālā grupa «Vintāža». Pēc koncerta – nakts
balle ar labākajiem mūziķiem. Biļešu cena – € 9–15 (Pasta salā).
1. jūlijā pulksten 12 – pastaiga «Jelgavas salas un savvaļas zirgi», lai iepazītu Jelgavas salas – Pasta salu, Gubernatora salu un Pils salu. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa). Maksa –
€ 1,50, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
7. jūlijā pulksten 13 – tikšanās ar izstādes «Veltījums Jelgavai» gleznu
autoru Aldi Feldmani (Pārlielupes bibliotēkā).
8. jūlijā pulksten 18 – muzikāla leļļu teātra izrāde bērniem «Kliņķīša
piedzīvojums vai kā rūķis draugus atrada» (Liepājas ceļojošais leļļu teātris
«Maska»). Izrādes moto: kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt. Režisore –
A.Lieldidža. Autors – P.Trups. Biļešu cena – € 2 (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Baltie lāči». Ieeja no pulksten
21. Biļešu cena – € 3–4 (Pasta salā).
9. jūlijā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās
darbnīcas, sporta stafetes, apmācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).

Izstādes
No 30. jūnija līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieku plenēra darbu
izstāde «Tepat Platonē» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku noslēguma
darbu izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 30. jūnijam – BJDK «Vēja zirdziņš» 25 gadu jubilejas izstāde (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 15. jūlijam – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai»
(Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija)
vēdekļu kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūlijam – Ildas Sīlis personālizstāde «Ādas māksla» (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
Līdz 31. jūlijam – Anitas Baltrūnas gleznu izstāde «Paradīzes dārzs» (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 31. jūlijam – Agneses Ločmeles gleznu izstāde «Jelgava laiku lokos»
(bērnu bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 31. augustam – foto konkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma
dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu
balsis» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 29. jūnijs

Piedzimt kopā ar
Latviju

Jūlija vidū Rundāles pilī notiks pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums, kurā savu dalību apstiprinājusi arī jelgavniece
Marija Kuzmina. «Latvija ir mana dzimtene, manas dzimtās mājas un ģimene – šeit ir mierīga dzīve un skaista daba. Latvijas
pārmaiņas manis piedzīvotajā laikā ir patīkamas – daudz kas ir uzcelts no jauna, ir skaisti parki un dārzi,» savās pārdomās
dalās M.Kuzmina. Viņa atklāj, ka labprāt dosies uz salidojumu, ja veselība to atļaus. «Būs interesanti satikt sava vecuma
Foto: Ingrīda Punka
cilvēkus, apskatīt Rundāles pili,» tā 101 gadu vecā jelgavniece.
 Jana Bahmane

«Tie ir cita kaluma cilvēki, ar
citu domāšanu – viņi apliecina, ka nekad nav par vēlu
mācīties,» simtgadniekus,
Latvijas valsts vienaudžus,
raksturo pirmā Latvijas simtgadnieku salidojuma organizators un dokumentālas
filmas «Piedzimt kopā ar Latviju» producents Lūkass Mairis
Marcinkevičs. Salidojums 15.
jūlijā notiks Rundāles pilī, bet
paralēli tam top dokumentālā
filma, kurā būs iemūžinātas
Latvijas simtgadnieku atmiņas
un pārdomas par simtgadē
piedzīvoto – filmas pirmizrāde
paredzēta 2018. gadā. Tajā
viena no dalībniecēm ir arī
jelgavniece – 101 gadu vecā
Marija Kuzmina.
Sākotnēji tapa ideja par filmu, un salidojums ir šīs ieceres loģisks turpinājums.
«Filmas «Piedzimt kopā ar Latviju» izveidei mūs iedvesmoja kāda aktīva dāma,
kura, neskatoties uz cienījamo vecumu,
apguva datorprasmes, dziedāja. Sākām
filmēt viņu un sapratām, ka pilnvērtīgākam stāstam varētu uzrunāt arī citus
simtgadniekus. Tā sadarbībā ar pašvaldībām mums izdevās sapulcēt diezgan
daudz senioru, kuriem jau ir apritējuši
vai 2018. gadā apritēs simts gadu, – cilvēki

ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši,» atklāj
L.M.Marcinkevičs. Viņš papildina, ka šobrīd filmā iemūžināti jau 13 simtgadnieku
stāsti, taču filmēšana vēl turpinās. «Filmas dalībnieki stāsta par karu un pirmās
Latvijas brīvvalsts laikiem – kinolentē ir
izmantoti arī arhīvu materiāli, piemēram,
par to, kā Otrā pasaules kara laikā tika izpostīta Jelgava,» atklāj filmas producents.
Viņš norāda, ka filmēšanas procesā atklājas daudz interesantu stāstu – citi seniori
aktīvi dejo un dzied, piedalās labdarības
pasākumos, kāds joprojām dara vīnu, bet
cits dienā noiet 2–3 kilometrus kājām.
Kāds pat ticies ar pirmo Latvijas Ministru
prezidentu Kārli Ulmani. Vecākā filmas
dalībniece ir 105 gadus veca kundze Jūlija
Zemļicka no Tukuma. Filmas veidotāji
norāda, ka šī filma varētu kļūt par Latvijas
kultūrvēstures mantojuma daļu.
Pērn 16. martā savu simtgadi nosvinēja jelgavniece M.Kuzmina – arī viņas
atmiņu stāsts būs iemūžināts dokumentālajā filmā. M.Kuzmina piedzimusi
Latgalē sešu bērnu ģimenē – Latgalē arī
pavadīta viņas mūža pirmā daļa, bet vēlāk dzīves ceļi viņu atveduši uz Jelgavu.
Šeit viņa ilgi pildījusi pasta darbinieces
pienākumus, bet, sasniedzot pensijas
vecumu, kundze sākusi nodarboties
ar ziedu audzēšanu. «Atceros, ka kādu
dienu viņa atnāca ciemos un piedāvāja
palīdzēt bērna audzināšanā, neprasot
nekādu samaksu vai atlīdzību. Tā viņa
kļuva par daļu no mūsu ģimenes – mēs
dalījāmies gan priekos, gan bēdās. Kad

māte Marija dzīvoja Katoļu ielā, viņas
istabā valdīja ļoti liela kārtība. Sienas
bija dzeltenā krāsā, bet uz palodzes
– neskaitāmi puķu podi ar šīs krāsas
puķēm,» M.Kuzminas simtajā jubilejā
savās atmiņās dalījās viņas agrākā
kaimiņiene. Ne vien viņa, bet arī citi M.
Kuzminu mēdz dēvēt par māti Mariju, jo
tas visspilgtāk raksturo viņas attieksmi
pret dzīvi un apkārtējiem – tā ir izteikti
gādīga, pozitīva un sirsnīga. Šobrīd
Marijas kundze par savām mājām sauc
sociālās aprūpes centru «Zemgale».
15. jūlijā pulksten 13 Rundāles pils
Baltajā zālē notiks pirmais Latvijas
simtgadnieku salidojums, kas vienuviet
pulcēs ne vien filmas dalībniekus, bet arī
citus simtgadniekus – šobrīd savu dalību
pasākumā ir apstiprinājuši teju 40 simtgadnieki, arī M.Kuzmina. «Salidojuma
dalībnieki varēs izbaudīt pirmās Latvijas
brīvvalsts laika atmosfēru – tostarp
tam laikam raksturīgos ēdienus. Būs
arī svētku kūka,» tā L.M.Marcinke
vičs. Salidojuma laikā simtgadniekiem
paredzēts demonstrēt jau izveidoto
filmas reklāmas rullīti. Pasākumā ar
priekšnesumiem uzstāsies kolektīvi no
pašvaldībām, kuru simtgadnieki aicināti
uz salidojumu, – Jelgavu pārstāvēs pianists Jānis Čudars.
Simtgadnieki salidojumam vēl var
pieteikties un savu dalību apstiprināt līdz
1. jūlijam, zvanot pa tālruni 67221487,
26185611 vai rakstot pa e-pastu biedriba.
rasa@inbox.lv.

Gleznās – putni, kas iemieso dažādas noskaņas
 Jana Bahmane

«Manas gleznas ir veltītas
bērniem un tiem pieaugušajiem, kuri nav ieslīguši dzīves
rutīnā un spēj pamanīt un
novērtēt dabas skaistumu,»
saka jelgavniece Anita Baltrūna, kuras gleznu izstāde «Paradīzes dārzs» līdz 31. jūlijam
apskatāma Jelgavas pilsētas
bibliotēkas izstāžu galerijā.
Kaut arī A.Baltrūna nav profesionāla
māksliniece un nekad nav apmeklējusi
mākslas izglītības nodarbības, viņas
dzīves ceļš jau no bērnības ir bijis saistīts
ar mākslu. «Zīmēju jau no mazotnes
– atceros, ka vasaras brīvlaikos tētis,
pats būdams ļoti radošs, lika man zīmēt
dažādas vāzes, bet vēlāk dzīve mani
aizveda pie dalības skaistumkonkursos un to organizēšanas. Pirms trim
gadiem sapratu, ka atkal vēlos gleznot.
Vēlējos kaut ko īpašu, atšķirīgu – kaut
ko, kas raksturotu mani,» stāsta gleznu
autore. Viņa atminas, ka, ejot pa ielu,
sākusi ievērot putnu spalvas un uzlasīt
tās. «Uztvēru to kā zīmi – sāku darināt
rotas no spalvām un gleznot putnus,» tā

Foto:
Austris Auziņš
jelgavniece. Gleznošana A.Baltrūnai ir
sava veida meditācija. «Esmu par to, lai
ikvienam bērnam būtu iespēja augt kopā
ar mākslu, jo māksla izglīto. Dzīve jādzer
no skaņu un krāsu avota – tas stiprinās
smadzenes,» vērtē izstādes «Paradīzes
dārzs» autore.
A.Baltrūna stāsta, ka glezno tikai
tos putnus, kas konkrētajā mirklī viņu
uzrunā, tādēļ tiem mēdz būt arī dažādas
noskaņas – atkarībā no viņas iekšējā
stāvokļa. Īpašu uzmanību viņa pievērš
putnu acīm, atklājot, ka ar tām katram
uzgleznotajam putnam cenšas piešķirt

dzīvību, lai cilvēki šajās gleznās varētu
skatīties ilgi un dikti. Māksliniece arī lasa
par putniem, pēta bildes internetā, taču
atklāj, ka pagaidām nopietnāk pievērsties
putnu izpētei nedomā. «Interesanti, ka
katru dienu pa dzīvokļa balkonu mani
apciemo kāds balodis, un viņš jau pat
ļauj man pieskarties savam astes galam.
Esmu arī dzirdējusi, kā tas šķauda – līdzīgi kā kaķis, bet tikai daudz klusāk,»
ar smaidu piebilst A.Baltrūna.
Māksliniece mēdz arī ar ogli zīmēt
cilvēku portretus, bet neslēpj, ka tas viņu
neuzrunā tik ļoti kā putnu gleznošana.

