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Jelgava iekļauta
karantīnas zonā

Skatu
tornis gaida
apmeklētājus

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas novada Valgundes pagasta saimniecībā
mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris. Šobrīd
10 kilometru rādiusā ap šo vietu ir noteikta karantīnas uzraudzības zona, kurā ietilpst arī liela daļa
Jelgavas pilsētas, un tajā ir ierobežota lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšana. «Šie aizliegumi
ir noteikti, lai varētu efektīvāk kontrolēt situāciju
teritorijā ap mēra skarto saimniecību un identificēt
saimniecības, kas nav reģistrējušas cūku turēšanu,
neievēro biodrošības prasības, kāda bija arī saimniecība Valgundē. Tāpat, lai samazinātu cūku mēra
izplatības riskus, pastiprināti kontrolēsim dzīvnieku
pārvietošanu un svaigas gaļas apriti. Savukārt iedzīvotājus aicinām nekādā gadījumā neiegādāties
cūkgaļu, ja tirgotājs nespēj uzrādīt gaļas izcelsmes
dokumentus un neizsniedz darījumu apliecinošu
dokumentu – čeku,» norāda Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs
Jānis Grosbārdis.
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 Ilze Knusle-Jankevica

No šīs nedēļas apmeklētājiem pieejams skatu tornis
Pils salā. «Pils salas skatu tornis ir viens no šīs vasaras
tūrisma jaunumiem Jelgavā, un pilsētas viesi par to interesējas jau kopš pavasara sākuma. Jelgava ir unikāla
ar to, ka pašā pilsētas centrā ir tāda dabas vērtība –
palienes pļavas ar savvaļas zirgiem –, un jaunais skatu
tornis ļaus ne vien labāk aplūkot zirgus, bet arī izbaudīt
pilsētas panorāmu no cita skatpunkta. Atrodoties Pils
salā starp divām upēm, nedzird pilsētas straujo ritmu, ir
miera, klusuma, dabas harmonijas sajūta, ko papildina
savvaļas zirgi un tagad arī jaunais skatu tornis,» norāda
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina.
Koka skatu tornis ar labiekārtotu piknika vietu tā pakājē
izveidots, Jelgavas pilsētas pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētu
projektu «Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības
aktivitāšu veicināšanai Jelgavā».
Darbi Pils salā tika uzsākti pagājušā gada beigās – nu šī vieta kļuvusi
apmeklētājiem pievilcīgāka un
pieejamāka. «Projekta laikā ne
tikai izbūvēts skatu tornis, bet
arī labiekārtota teritorija pie tā,

ierīkojot norobežotu piknika vietu
ar galdiem, soliem, atkritumu urnām. Teritorija ir norobežota, lai
tajā nevarētu iekļūt salā dzīvojošie
savvaļas zirgi. Pils salā izveidota
arī 2900 metru gara veselības taka,
kas piemērota gan pastaigām, gan
nūjotājiem, gan velobraucējiem,»
stāsta Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
projektu vadītāja Mairita Stepiņa.
Tāpat uzstādīts jauns žogs ar vārtos ierīkotu automātisko apmeklētāju uzskaites sistēmu pie ieejas

Pils salā, kā arī sakārtota taciņa no
vārtiem līdz skatu tornim, tādējādi
padarot to pieejamu arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem, māmiņām ar ratiņiem.
Skatu tornis ir 19,2 metrus
jeb sešus stāvus augsts, kurā līdz
augšējam skatu laukumam ved
koka kāpnes. Torņa pamatnes
izmērs ir 4,9x4,9 metri, un tas visā
augstumā ir vienādā platumā. Tā
kā Pils salā pastāv plūdu risks,
tornis būvēts uz paaugstinājuma.
Torņa pirmajā līmenī var iekļūt arī
cilvēki ar kustību traucējumiem.
Jāatgādina, ka putnu ligzdošanas laikā, no 1. aprīļa līdz 30.
jūnijam, ir sezonas liegums – šajā
periodā salas ziemeļu daļā atrasties ir aizliegts, tāpēc aiz skatu
torņa ir uzstādītas koka barjeras.
Tomēr tagad arī lieguma laikā
interesenti no skatu torņa varēs
vērot dabu un pilsētas panorāmu.
Lai arī skatu tornis ir brīvi pieejams, pašvaldība aicina ikvienu
ievērot drošības pasākumus. Skatu tornī vienlaikus drīkst atrasties
ne vairāk kā 15 cilvēki – bērni tajā

Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

drīkst kāpt tikai pieaugušo pavadībā, savukārt personām alkohola
vai narkotisko vielu reibumā tajā
kāpt ir aizliegts. Ejot pa kāpnēm,
lūgums turēties pie margām, tāpat
nedrīkst liekties pāri margām.
Atrodoties skatu tornī, ir aizliegts
smēķēt un lietot atklātu uguni,
mest lejā priekšmetus, šūpot
to. Negaisa vai stipra vēja laikā
tornī kāpt vai uzturēties zem tā
ir aizliegts, tāpat nevajadzētu to
izmantot, ja pakāpieni un margas
ir apledojuši vai pamanīti jebkādi
kāpņu un citu konstrukciju bojājumi. Par konstatētiem bojājumiem
iedzīvotāji aicināti informēt Pašvaldības operatīvās informācijas
centru pa bezmaksas tālruni 8787.
Darbus Pils salā veica SIA
«Smart energy» par 143 822,16
eiro ar PVN. Būvuzraudzību
nodrošināja SIA «Latvijas būvuzraugs» par 4791 eiro ar PVN.
Pašvaldība turpinās Pils salas
labiekārtošanu, Lielupes krastā
izveidojot modernu ūdenstūrisma
un sporta bāzi. 800 000 eiro šim
mērķim piešķīrusi valsts.

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus un rīcību, otrdien tika
sasaukta Jelgavas sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisijas ārkārtas sēde. Tajā
tika izziņota karantīna, kas ir
noteikta uz 40 dienām, sākot no
trešdienas. Šajā laikā karantīnas
uzraudzības zonā aizliegta cūku
pārvadāšana, savukārt citus
lauksaimniecības dzīvniekus
drīkst pārvadāt tikai ar PVD
atļauju.
«Lai mazinātu Āfrikas cūku
mēra izplatības riskus, ir jāizskauž nelegālās saimniecības,
kurās turētie mājlopi nav reģistrēti Lauksaimniecības datu
centra datubāzē, kā arī saimniecības, kurās ir vieglprātīga
attieksme pret biodrošības prasībām un nelegāls svaigas gaļas
tirgus,» uzsver J.Grosbārdis,
norādot: pircējiem, iegādājoties
gaļu oficiālās tirdzniecības vietās,
tostarp tirgū, nav pamata satraukumam. «Mazumtirdzniecībā
esošajai gaļai jābūt atbilstošam
marķējumam, skaidrai izcelsmei
un pavaddokumentam – tas nozīmē, ka pircēji karantīnas laikā
īpaši aicināti ņemt un saglabāt
čekus par gaļas iegādi, jo karan-

tīnas uzraudzības zonā tos var
lūgt uzrādīt,» skaidro PVD pārstāvis, uzsverot, ka būtiskākais
ir izskaust lopu kaušanu mājas
apstākļos un gaļas nelegālu
realizāciju.
Karantīnas uzraudzības zonā
ietilpst Jelgavas pilsētas daļa no
robežas ar Valgundes pagastu
līdz Rūpniecības ielai, stacijas
rotācijas aplim, dzelzceļa tiltam
pār Lielupi un Prohorova ielai.
Tas nozīmē, ka šajā zonā karantīnas laikā PVD un policija strādās
pastiprinātā režīmā.
Jāpiebilst, ka šis ir trešais
šogad konstatētais Āfrikas cūku
mēra gadījums Latvijā. Kopumā
Āfrikas cūku mēra dēļ šogad jau
iznīcinātas 193 mājas cūkas. Iepriekš slimība konstatēta Saldus
novada Kursīšu pagastā un Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, bet šajā gadījumā noteiktā
karantīnas uzraudzības zona
beidzas līdz ar pilsētas robežu.
Iedzīvotāji, kuriem ir radušās
aizdomas par nelegālu gaļas tirgošanu vai kuriem ir informācija
par sivēnu ar neskaidru izcelsmi
tirgošanu, lūgti informēt PVD,
zvanot pa tālruni 63021124,
28366147, 26807681.

Atjaunota ietve Asteru ielā; šonedēļ darbi sākas Skolotāju ielā
 Anastasija Miteniece

Asteru ielas posmā
no Dambja līdz Māras
ielai sakārtots ietves
segums – sadrupušo
dzelzsbetona plākšņu vietā ieklāts bruģa
segums. Savukārt jau
šonedēļ sākas ietves
Skolotāju ielā atjaunošana.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders
norāda, ka pilsētā ir daudz vietu,

kur nepieciešams atjaunot ietves
segumu, un šie darbi gadu gaitā
tiek īstenoti pa posmiem. «Asteru ielas ietves posms no Dambja
līdz Māras ielai izvēlēts jau pērn,
jo tas ilgstoši bija kritiskā stāvoklī,» skaidro I.Auders, papildinot,
ka šobrīd bruģa izbūve praktiski
ir pabeigta, bet nākotnē plānots
atjaunot segumu arī Asteru ielas
posmā no Māras līdz Aspazijas
ielai.
Savukārt Skolotāju ielas posmā no Dambja ielas līdz Skolotāju ielai 3 ietves atjaunošanu uzsāk šonedēļ. «Tas ir ietves posms
no Dambja ielas līdz ēkai, kur

atrodas Nodarbinātības valsts
aģentūra. Uz to ikdienā dodas
iedzīvotāji, tostarp ar īpašām vajadzībām, kuri brauc ratiņkrēslā,
tādēļ svarīgi, lai nokļūšana līdz
šai vietai nesagādātu problēmas
– lai ietves segums būtu gluds un
apmales – pazeminātas,» skaidro
I.Auders. Paredzēts, ka šie darbi
turpināsies līdz jūlija vidum,
bruģi ieklājot aptuveni 45 metru
garā posmā.
Jāpiebilst, ka šovasar ietves
plānots atjaunot vēl citās pilsētas
vietās. Piemēram, lai nodrošinātu ērtāku piekļūšanu pirmsskolas izglītības iestādei «Pasaciņa»,

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

tiks atjaunots ietves segums Aspazijas ielas posmā un izbūvēta
autobusu pieturvietas platforma.
Savukārt Vaļņu ielā tiks pabeigta
pagājušajā gadā uzsāktā ietves
bruģēšana. Proti, pērn ietve
atjaunota posmā no Pulkveža
Oskara Kalpaka līdz Vaļņu ielai
13, savukārt šovasar tiks nobruģēts arī posms no Vaļņu ielas 13.
nama līdz Pētera ielai.
Asteru ielas posmā
no Dambja līdz Māras
ielai ietves segums jau
atjaunots.
Foto: Ivars Veiliņš
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Abpusēji izdevīga sadarbība
 Anastasija Miteniece

Sākoties vasaras brīvlaikam, ar mērķi iegūt pirmo
darba pieredzi, kļūt patstāvīgākiem un nopelnīt, skolēni uzsāka darbu Jelgavas pašvaldības iestādēs un
uzņēmumos. Iespēju iegūt pirmo vai kārtējo darba
pieredzi pusaudžiem pilsētā tradicionāli nodrošina
gan pašvaldība, kas jau astoto gadu vairāk nekā 400
izglītojamajiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem piedāvā
iesaistīties vasaras nodarbinātības programmā un strādāt dažādās pašvaldības iestādēs, gan Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA), kas sadarbojas un dotē darba
vietas pilsētas uzņēmumos. Jau vairāku gadu garumā
jauniešu pieprasījums pēc darba vasarā ir lielāks nekā
NVA vasaras nodarbinātības programmas piedāvāto
vakanču skaits, tādēļ valsts ir palielinājusi programmas
finansējumu – šogad Jelgavas filiāle bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem nodrošina par
septiņām darba vietām vairāk, kopumā piedāvājot 257
vakances. «Jelgavas Vēstnesis» izzina, kā darba devēji
vērtē iesaistīšanos programmā un kādas ir jauniešu
atziņas pēc pirmajām nostrādātajām nedēļām.
Pilsētas uzņēmēji, kuri nodarbina skolēnus, norāda, ka dalība
NVA vasaras nodarbinātības
programmā, kurā valsts dotē
pusi no skolēna mēneša darba
algas un darba vadītāja atalgojumu, ir kā abpusēji izdevīgs
darījums. Proti, darba devēji
iegūst papildu darbiniekus, kas
turklāt prasa ievērojami mazāk
finansiālo izdevumu, savukārt
skolēni – pirmo darba pieredzi
un iespēju iepazīt profesiju. Bet
pašvaldības iestādēs, kas tradicionāli iesaistās pašvaldības
nodarbinātības programmā,
atzīst, ka jauniešu integrēšana
darba procesā drīzāk ir sociālā
misija: strādājot mazkvalificētus darbus, jaunieši sāk apzināties, cik grūti ir pelnīt, kā
arī mācās uzņemties atbildību.
«Programmas mērķis ir veicināt skolēnu vadības prasmes,
dodot iespēju praktiskā darba
vidē apgūt un izmantot iegūtās

zināšanas. Uzsākot darbagaitas,
viņi uzzina, kā strādā pilsētas
iestādes, un saprot, ka var augt
un attīstīties dažādās jomās arī
tepat Jelgavā,» vērtē Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības jautājumos
Inita Mazūdre.

Uzņēmējam izdevīgs
piedāvājums

«Sadarbojoties ar skolēniem,
gan uzņēmums, gan jaunieši ir
tikai ieguvēji. Mums programma ir iespēja uz vasaras laiku
piesaistīt vairāk darbinieku –
šogad tie ir 18 palīgi –, jo valsts
finansē pusi no skolēna algas.
Savukārt jauniešiem tā ir pieredze, iespēja iepazīt profesiju
un dažkārt arī motivācija labi
mācīties,» stāsta ēdināšanas
uzņēmuma «Silva» vadītāja
Sandra Blūmane. Jauniešu
darba vadītāja Oļesja Graba papildina, ka dažkārt ieguldījums,

apmācot jauniešus, negaidīti
atmaksājas. «Vienmēr ir skumji, ja cilvēks, kuru apmācot esi
ieguldījis savu laiku un spēku,
aiziet, tikko iestrādājies, bet ir
arī veiksmes
stāsti. Piemēram, pērn bija
patīkami redzēt, ka mūsu
kādreizējā
vasaras laika
skolniece, uzsākot studijas,
ienāca mūsu
kolektīvā uz
pusslodzi jau
kā pilnvērtīgs
darbinieks –
savējais, kurš
zina, kas un kā darāms,» tā
viņa, papildinot, ka prasmīgus darbiniekus apkalpošanas
nozarē nemaz tik viegli nevar
atrast.
Kopumā 16 skolēnus šovasar
nodarbinās arī SIA «Jelgavas tipogrāfija». «Katru gadu no jūlija
līdz decembrim mums ir karstā
sezona, kad nepieciešamas darbarokas mazajiem darbiņiem
ražotnē – uzlīmēt uzlīmes, uzlikt vākus grāmatām, pielīmēt
diskus, salikt kastēs grāmatas.
Jau ne pirmo gadu izmantojam
iespēju piesaistīt skolēnus caur
NVA programmu, jo mums
papildspēki uz pāris mēnešiem
ir vajadzīgi jebkurā gadījumā,
bet valsts līdzfinansējums skolēnu darba algai ir patīkams
bonusiņš, kas ļauj ietaupīt. Pret
skolēniem izturamies tāpat kā
pret citiem ražotnes darbiniekiem. Sākam ar vienošanos,
ka visi esam pieauguši cilvēki,
ka mums vajadzīgs motivēts
darbinieks, kurš grib strādāt,
nevis čīkst, regulāri aizguļas

un tikai gaida algas dienu.
Turpinām ar darba līguma parakstīšanu un paskaidrojam, ka
tā ir apzināta izvēle uzņemties
atbildību par savu darbu,» stāsta uzņēmuma
Personāldaļas
vadītāja Ligita
Makstniece.
Viņa skaidro,
ka darba devēja pienākums
šajā programmā ir jauniešos audzināt
darba kultūru.
«Pats galvenais ir skolēnam paskaidrot, ka ražotnē
katrs atbild par savu darbu. Ja
tu slikti ielīmē disku vai šķībi
uzliec vāku, nākamajā posmā
tas, visticamāk, tiks pamanīts,
bet, ja netiks, brāķis nonāks
pie klienta, un tas grauj uzņēmuma vārdu. Darba procesā
dažkārt no jauniešiem jūtama
zināma augstprātība, bet ar to
ātri vien tiekam galā – vienmēr
paskaidroju īsi un saprotami.
Piemēram, vecīt, tev ir ļoti stilīga frizūra, bet, kad nākam uz
ražotni, mēs savācam matus,
jo to paredz iekšējās kārtības
noteikumi. Tas pats par telefonu: mēs neesam skolā – ražotnē aifonus nespaida,» stāsta
L.Makstniece. «Šķiet, ka esam
uz pareizā ceļa, jo skolēni,
kas pie mums reiz strādājuši,
atgriežas piestrādāt arī trešo
un ceturto gadu,» rezumē Personāldaļas vadītāja, papildinot,
ka ik gadu jaunieši kļūst arvien
patstāvīgāki. Proti, ja agrāk
skolēnus darbam pieteica tikai
mammas, tad šogad viņi jau
paši izrāda iniciatīvu.

«Jāpamāca, jāpaskaidro, jākontrolē
un jāpārbauda padarītais, bet citādi viņi to
darba garšu neuzzinās. Tērēt mūsdienās
māk visi, bet pelnīt vēl
jāmāca.»

«Tērēt māk visi –
jāmāca pelnīt»

«Mēs katru gadu iesaistāmies
pašvaldības nodarbinātības
programmā un nodrošinām
darbu skolēniem – tā ir mūsu
sava veida sociālā misija, jo jaunam cilvēkam ir jāizjūt, ko nozīmē pelnīt. Ikdienā neliekam
darīt fiziski smagus darbus, bet
arī darbs grāmatvedībā vai arhīvā var būt gana nogurdinošs.
Protams, tā ir zināma slodze
arī darba vadītājam, jo nereti
skolēni nav gatavi darba tirgum
un ar viņiem ir jāstrādā – jāpamāca, jāpaskaidro, jākontrolē
un jāpārbauda padarītais –,
taču citādi viņi to darba garšu
jau neuzzinās. Tērēt mūsdienās
māk visi, bet pelnīt vēl jāmāca,»
spriež SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» valdes
loceklis Juris Vidžis.
Savukārt pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs papildina,
ka pirmā darba pieredze skolēniem ir arī iespēja iepazīt
pilsētas iestāžu darbu un savu
pilsētu: «Pie mums jaunieši
dara nelielus, bet noderīgus
darbiņus – uzskaita infrastruktūru, ravē, apgriež koku zarus.
Nereti pēc nostrādātā mēneša
skolēni atzīst, ka agrāk nemaz
nav zinājuši dažu ielu nosaukumus vai nav ievērojuši daudzus
infrastruktūras objektus.»

Glābiņš atvaļinājumu laikā

Pašvaldības iestāžu vadītāji,
kas šovasar tradicionāli nodarbina bērnus NVA un pašvaldības
nodarbinātības programmas
gaitā, atzīst, ka jauniešu nodarbinātība vasarā ne tikai
ļauj ietaupīt resursus, bet arī
ievērojami atslogo darba ikdienu

atvaļinājumu laikā. «Pirmkārt,
tas mums ir finansiāli izdevīgi,
otrkārt, nav nemaz tik viegli
atrast piemērotu kandidatūru
darbam uz dažiem mēnešiem,»
atzīst Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase. Viņa stāsta,
ka šobrīd atvaļinājumā devies
muzeja uzraugs un darbinieka pienākumus pilda jaunieši.
«Skolēniem jāuzkopj telpas, jāuzrauga zāle un vismaz minimāli
jāprot atbildēt par zālē esošajiem
eksponātiem. Iespējams, šis
darbs nav ļoti dinamisks, bet arī
tas ir izaicinājums,» tā G.Grase.
Pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics
papildina, ka dažkārt pat mazie
darbiņi prasa nozīmīgu ieguldījumu un ir liels ieguvums, ja tos
var uzticēt skolēniem. «Mums
bija saspringts darba periods
Smilšu skulptūru festivāla laikā, arī šobrīd smilšu skulptūru
parks ir jāuzrauga, jānodrošina
biļešu pārdošana, jāanketē apmeklētāji. Ja nebūtu skolēnu,
mums nāktos šiem darbiem izmantot ārpakalpojumu,» tā viņš.
Arī bērnudārzā «Ķipari», tāpat kā citās pirmsskolas izglītības iestādēs, skolēni katru gadu
ir gaidīti. «Mums vasara, kā
ierasts, ir atvaļinājumu laiks,
kad darbojas apvienotās grupas,
un tajās ir vairāk bērnu, nekā
ierasts. Šī iemesla dēļ skolotājas
jau maija izskaņā interesējas
par jaunajiem palīgiem,» atzīst
«Ķiparu» vadītājas vietniece
Jolanta Tomasa.
Rezumējot skolēnu darbagaitas, darba devēji uzsver: kopumā jaunieši ir gana atbildīgi un
motivēti, tieši tādēļ arī veidojas
sadarbība, ko var vērtēt kā abpusēji izdevīgu.

«Šovasar nolēmu, ka vairs negribu lūgt naudu vecākiem un
jāpelna pašai, tāpēc laicīgi sarunāju darbu «Silvas» tējas
namiņā. Godīgi sakot – ja iepriekš biju domājusi pēc 12.
klases sākt strādāt, nevis studēt, tad pēc šīs darba pieredzes
esmu pārdomājusi. Visu dienu stāvēt kājās, mazgāt traukus,
uzkopt telpas – tas fiziski ir ļoti grūti. Biju iedomājusies, ka
tas viss notiek ātrāk un vieglāk! Tagad domāju par studijām
Ekonomikas fakultātē – nākotnē noteikti negribētu atgriezties pie traukiem,» vērtē 11. klases skolniece Darja.

«Man ļoti patīk bērni – arī mums ģimenē ir mazi bērni, un
man ir pieredze, pieskatot viņus, tādēļ nebija divu domu, kur
vasarā doties strādāt. Apzinos, ka ir kaut kas jāizmēģina, lai
saprastu, kas man vispār interesē,» saka Emīlija, kas pirmo
darba pieredzi iegūst bērnudārzā «Ķipari». «Sākumā nācās
pierast pie skaļuma visas dienas garumā, kā arī no rītiem agri
celties, bet otrās nedēļas beigās jau ir krietni vieglāk,» vērtē
jauniete, atzīstot: ir gandarīta, ka ir viena no retajām starp
draugiem un klasesbiedriem, kas vasarā izvēlējusies strādāt.

Patrīcija un Ritvars šovasar strādā Jelgavas muzejā un spriež,
ka darbs māca atbildības izjūtu. «Mēs zinām, ka esam atbildīgi
par zālēm, ko uzraugām, par to, lai jebkurā mirklī palīdzētu
apmeklētājiem, redzētu visu notiekošo, par uzkopšanu dienas
beigās,» stāsta Patrīcija, papildinot: lielākā atbildības izjūta
un izpratne par to, ka vēl ir kur augt, rodas tad, kad muzeja
apmeklētāji lūdz pastāstīt par kādu no eksponātiem.

«Strādāt uz «Pilsētsaimniecību» atnācu, lai lietderīgi pavadītu vasaru un nopelnītu jaunam telefonam. Nebiju domājis, ka
darbs būs tik grūts – strādāt karstumā nemaz nav viegli. Atnākot mājās, jūtams krietni lielāks nogurums nekā pēc skolas,»
atzīst 14 gadus vecais Artūrs, kurš jau divas nedēļas strādā pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» un ap kokiem griež
ataugušās atvases. Savukārt viņa kolēģis Aleksejs papildina: «Divu nedēļu laikā, strādājot dažādās vietās, beidzot esmu
iegaumējis pilsētas ielu nosaukumus!»
Foto: Ivars Veiliņš

«Strādāju pašvaldības iestādē «Kultūra», lai šovasar varētu
doties uz festivāliem, finansiāli neapgrūtinot vecākus. Viegli
nav – vējš vai karstums, bet mums jāstrādā: palīdzējām
grābt smilšu skulptūru parka teritoriju, ravējām, ar līmi apstrādājām skulptūras, bet tagad pārdodam ieejas biļetes un
anketējam apmeklētājus,» stāsta Rebeka. Nadīna papildina,
ka lielākais ieguvums ir pieredze – piedalīties un redzēt, kā
tiek organizēts tiks vērienīgs festivāls, kā arī iespēja iejusties
ļoti draudzīgā kolektīvā, kur vienmēr palīdz un uzklausa.

Ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs

Aptauja: jelgavnieki
visaugstāk vērtē pilsētas
pārvaldi un veselības aprūpi
 Ritma Gaidamoviča

Centrālā statistikas
pārvalde (CSP) publiskojusi aptaujas rezultātus par dzīves
kvalitāti lielajās Latvijas pilsētās, tostarp
Jelgavā. Tajā secināts,
ka jelgavnieki visaugstāk vērtē pilsētas pārvaldi, atzīstot,
ka tai var uzticēties,
un mūsu pilsētas iedzīvotāji ir vieni no
apmierinātākajiem ar
pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Savukārt
visbiežāk minētās
jomas, kurās būtu
nepieciešami uzlabojumi, ir sabiedriskais
transports, ceļu infrastruktūra un nodarbinātība.
Aptauja veikta 2017. gada
sākumā Eiropas Komisijas finansētā projekta «Teritoriālās
statistikas iegūšana» gaitā,
izlases kārtā aptaujājot vietējos iedzīvotājus, kopā vairāk
nekā 4000 cilvēku, Daugavpilī,
Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā,
Liepājā, Rēzeknē, Valmierā
un Ventspilī. Respondentiem
uzdoti jautājumi par viņu
apmierinātību ar sabiedrisko
pakalpojumu kvalitāti, veselības aprūpi, izglītību, nodarbinātību, kā arī ikdienas pārvietošanās paradumiem un dzīves
apstākļiem kopumā.
CSP Informācijas un komunikācijas departamenta direktors Uldis Ainārs, komentējot
rezultātus mūsu pilsētā, norāda, ka Jelgava starp lielajām

ZIŅAS

Startēs starptautiskā
ģeogrāfijas olimpiādē

pilsētām izceļas ar iedzīvotāju
skatījumā visaugstāk vērtēto
pilsētas pārvaldi. «68 procenti jelgavnieku ir piekrituši
apgalvojumam, ka «kopumā
pilsētas pārvaldei var uzticēties». Jelgavnieki augstu vērtē
valsts un pašvaldības iestāžu
sniegtos pakalpojumus – 55
procenti iedzīvotāju uzskata,
ka tie sniedz efektīvu atbalstu.
Ar sporta objektiem pilsētā ir
apmierināti 75 procenti jelgavnieku, kas ir otrs labākais vērtējums starp lielajām pilsētām;
pirmajā vietā ir Ventspils, kur
sporta infrastruktūru atzinīgi
novērtējis 81 procents aptaujāto,» stāsta U.Ainārs. Saskaņā
ar aptauju jelgavnieki ir arī
vieni no apmierinātākajiem ar
veselības aprūpes pakalpojumiem – to atzinuši 64 procenti
pilsētnieku. Visapmierinātākie
ir valmierieši – šādu vērtējumu
snieguši 67 procenti respondentu.
 Jana Bahmane
Pētījumā izzinātas arī iedzīvotāju skatījumā galvenās
No jūlija līdz septemproblēmas. U.Ainārs norāda,
brim sešās pasaules
ka Jelgavas izaicinājums ir
valstīs tiks aizvadītas
apmierinātība ar pilsētas sastarptautiskās mācībiedrisko transportu, jo tā ir
bu priekšmetu olimviena no zemākajām starp
piādes dabaszinātnēs
lielajām pilsētām – apmierināun eksaktajos priekšti ir 60 procenti jelgavnieku.
metos, kurās Latviju
Lielāka neapmierinātība ir
pārstāvēs 27 skolētikai Valmierā. Vēl kā biežāk
ni, tostarp Jelgavas
minētās problēmas Jelgavā ir
Spīdolas ģimnāzijas
ceļu infrastruktūra (65 pro12. klases absolvents
centi) un bezdarbs (58 procenMārtiņš Robežnieks.
ti). Jelgavnieki par problēmu
Viņš piedalīsies 15.
pilsētā uzskata arī iespēju
starptautiskajā ģeoatrast mājokli par pieņemamu
grāfijas olimpiādē
cenu – apgalvojumam «Jelgavā
«IGEO 2018» Kanādā.
viegli atrast mājokli par pieņemamu cenu» pilnībā nepiekrīt
«Starptautiskajā ģeogrāfijas
gandrīz 60 procenti aptaujas
olimpiādē, kas notika Serbijā,
dalībnieku.
piedalījos arī pagājušogad, un
šogad uz to gāju mērķtiecīgi,»
stāsta M.Robežnieks, papildinot, ka viens skolēns valsti
šajā olimpiādē var pārstāvēt

«Pludmales festiņā» –
nodarbes visai ģimenei
 Anastasija Miteniece

Arī šovasar Jelgavas
ģimenes aicinātas uz
kopā būšanu pasākumā «Pludmales festiņš», kas Lielupes labā
krasta promenādē notiks reizi mēnesī. «Pērn
pasākums guva lielu
atsaucību, un arī šogad
vēlamies, lai pilsētas
ģimenēm būtu iespēja
kopā svaigā gaisā saturīgi pavadīt brīvo laiku,» stāsta Sabiedrības
integrācijas pārvaldes
vadītājas vietniece Evika Kaufelde. Pirmais
pasākums notiks 30.
jūnijā no pulksten 12
līdz 15.
Pasākuma apmeklētāji varēs izbaudīt laiku brīvā dabā,
piedalīties radošajās darbnīcās
un sporta stafetēs. Savukārt
veselības veicināšanas projekta
gaitā «Pludmales festiņā» notiks
izglītojošas lekcijas vecākiem,
vingrošanas nodarbības, veselības
eksprespārbaudes un veselīga
uztura darbnīcas. Kopumā šovasar paredzēti trīs šādi pasākumi,
un katrā no tiem jomas eksperti
lekcijās ģimenes iepazīstinās ar
aktuālām tēmām, piemēram,
30. jūnija festiņā par emocionālo
veselību un attiecībām ģimenē
no pulksten 12.30 līdz 14 stāstīs
psihoterapeits Marks Jermaks.
Vingrošanas nodarbībās ģimenes
varēs izkustēties profesionālu tre-

neru vadībā, un viena pasākuma
laikā notiks trīs treniņi – katrs
no tiem būs piemērots dažādiem
vecumiem un spējām. 30. jūnijā
nodarbības notiks pulksten 12.15,
13.15 un 14.15. Savukārt «OnPlate» veselīga uztura darbnīcā
apmeklētāji tiks aicināti pagatavot veselības kokteiļus un citus
našķus. Tāpat festiņā būs iespēja
pārliecināties par savu veselības
stāvokli – izmērīt asinsspiedienu,
kā arī noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs.
«Pērn daudzi izmantoja iespēju
konsultēties, kā pareizi braukt ar
SUP dēli, tādēļ arī šogad nodrošināsim iespēju trenera vadībā
to izmēģināt,» tā E.Kaufelde.
Tāpat pasākumā būs piepūšamās
atrakcijas un nodarbes mazākajiem dalībniekiem. Jāpiebilst, ka
«Pludmales festiņā» paredzēta
arī loterija – lai tajā piedalītos,
ģimenei radošajās darbnīcās būs
jāsavāc seši zīmodziņi, savukārt
zīmodziņus varēs izmantot, lai par
vienu eiro pusstundu izbaudītu
piepūšamās atrakcijas.
Ģimenes pasākums «Pludmales festiņš» Lielupes promenādē
notiks 30. jūnijā, 15. jūlijā un 18.
augustā no pulksten 12 līdz 15.
Dalība – bez maksas. Aktuālā
informācija par turpmāko pasākumu norisi, kā arī programma būs
pieejama Sabiedrības integrācijas
pārvaldes mājaslapā www.sip.
jelgava.lv.
Pasākumu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar biedrību «Kultūras un
mākslas centrs «Nātre»».
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Foto: Ivars Veiliņš

divreiz. Ģeogrāfija, viņaprāt, ir
saistoša, jo tā ir daudzpusīga.
«Ģeogrāfija ir vispārēja – tā
māca par procesiem, par kuriem interesējos jau bērnībā.
Īpaši saista ģeoloģija, taču
tāpat man interesē citi mācību
priekšmeti, piemēram, bioloģija un matemātika. Šajā mācību
gadā, piedaloties matemātikas
valsts olimpiādē, ieguvu zelta
medaļu,» tā M.Robežnieks.
Viņš atklāj, ka, piedaloties
starptautiskajā ģeogrāfijas
olimpiādē, ir būtiski labi pārvaldīt angļu valodu, zināt
terminus. «Tāpat cenšos paplašināt savu redzesloku, sekoju
līdzi aktuālajai informācijai.
Bet šonedēļ piedalos Baltijas
ģeogrāfijas olimpiādē, kurā
varu atkārtot zināšanas un
labāk sagatavoties olimpiādei
Kanādā,» vērtē Spīdolas ģimnāzijas absolvents.
15. starptautiskā ģeogrāfijas
olimpiāde «IGEO 2018» Kanā-

das pilsētā Kvebekā notiks no
31. jūlija līdz 6. augustam, un
tajā M.Robežniekam savas zināšanas būs jāapliecina ne vien
teorētiski, bet arī praktiski.
Jāpiebilst, ka līdz ar jelgavnieku olimpiādē piedalīsies vēl
trīs skolēni no Latvijas. «Mani
priecē iespēja doties uz Kanādu
– tas ir cits, eksotisks, kontinents. Tāpat tā ir fantastiska
iespēja, jo ir pieejams finansējums. Līdztekus olimpiādes
uzdevumiem būs arī brīvais
laiks, kad varēsim apskatīt
Kvebeku,» stāsta M.Robežnieks. Jelgavnieks atklāj, ka
pēc 12. klases absolvēšanas nolēmis studēt ģeoloģiju Latvijas
Universitātē.
Jāpiebilst, ka Latvijas skolēni no Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Daugavpils, Cēsīm,
Jūrmalas un Rīgas dosies uz
starptautiskajām olimpiādēm
matemātikā, bioloģijā, fizikā,
ķīmijā un informātikā.

Uz nekoptām kapavietām
izvietotas brīdinājuma zīmes
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» speciālisti
veikuši pilsētas kapsētu apsekošanu un
uzstādījuši brīdinājuma zīmes uz ilgstoši
nekoptajām kapavietām, aicinot to
uzturētājus ierasties
«Pilsētsaimniecībā».
Ja trīs gadu laikā uzturētājs neatsauksies, kapavieta pāries
pašvaldības īpašumā
un tiks ierādīta citam.
«Regulāri apsekojot pilsētas
kapsētas, secinām, ka nekopto
kapavietu skaits diemžēl aug,
lai gan pašvaldības saistošie
noteikumi paredz, ka par
kapavietām ir jārūpējas. Lai
risinātu šo problēmu, šogad
esam sākuši aktēt nekoptās
kapavietas, proti, uz tām izvietojam speciālas brīdinājuma
zīmes, kas kopiņas uzturētājam vēsta, ka ir jāierodas pie
kapavietas apsaimniekotāja
– «Pilsētsaimniecības» – un
jānoslēdz kapavietas uzturēšanas līgums. Ja kapavietas
uzturētājs ir noslēdzis līgumu,

bet nekopj kapavietu un tā ir
aktēta, tad jāierodas pie apsaimniekotāja un jāinformē,
ka tā tiks sakārtota. Taču, ja
pēc trešā akta sastādīšanas
kapavietas uzturētājs neierodas pie kapsētas apsaimniekotāja, līgums tiks lauzts,»
skaidro «Pilsētsaimniecības»
Kapsētu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Solvita Vaivode,
piebilstot, ka katrā kapsētā uz
informatīvā stenda izvietots
paziņojums ar brīdinājuma
zīmes paraugu un informāciju,
kur vērsties, redzot šādu zīmi
uz kapa kopiņas.
Kapavietu aktēšana veikta
maijā, un šogad brīdinājuma zīmes izvietotas uz 120
kapavietām dažādās pilsētas
kapsētās. Lielākajās kapsētās
– Meža, Bērzu, Baložu, Zanderu – katrā pa 25, mazajās
– kopā 20. «Uzsākot aktēšanu,
pirmās brīdinājuma zīmes
uzstādītas kapavietās, kuru
stāvoklis, apskatot vizuāli,
liecina par to, ka jau gadiem
ilgi tās netiek koptas – tās ir
apaugušas ar sūnām, aizaugušas ar krūmiem, zāli, kurās
ir ļoti seni apbedījumi un nav
nekādas piemiņas zīmes,»
stāsta S.Vaivode. Viņa norāda,
ka nekoptas kapavietas ir gan
tā sauktajos vecajos kapos, gan

arī jaunajās, paplašinātajās,
teritorijās. «Iemesli tam var
būt dažādi: varbūt cilvēki,
kuri rūpējās par savas ģimenes
kapiem, arī paši devušies viņā
saulē, kāds dzīvo citā vietā un
tik bieži uz Jelgavu neatbrauc.
Šādā gadījumā gan mums ir
cerība, ka šis cilvēks vismaz
reizi pa trim gadiem atbrauks
un pamanīs šo brīdinājuma
zīmi,» saka S.Vaivode, uzsverot: katra nekoptā kapavieta
tiks apsekota trīs gadus pēc
kārtas; ja tās uzturētājs vai
viņa pilnvarota persona pie
kapsētu apsaimniekotāja neieradīsies pēc trešā akta sastādīšanas, kapavieta pāries
pašvaldības pārziņā un atbilstoši kapavietu uzturēšanas
saistošajiem noteikumiem tiks
ierādīta citam uzturētājam.
«Gribu uzsvērt, ka aktēšana
attiecas uz patiešām senām
kapavietām, kas gadu gadiem
nav koptas un uz tām nav
nekādu piemiņas zīmju. Tā
neattiecas uz kapavietām,
kuras sakopt cilvēks ierodas,
piemēram, tikai reizi gadā uz
kapusvētkiem,» stāsta S.Vaivode, piebilstot, ka, pirms
atsavinātā kapavieta tiks nodota citam uzturētājam, tiks
pārbaudīts, vai ir iespējams
veikt virsapbedījumus.

Īsi
 Jelgavas pašvaldība atkārtoti
bija izsludinājusi zemes nomas
izsoli Lielupes pludmalē, Krasta
ielā 9, āra kafejnīcas ierīkošanai,
tomēr abas reizes tā noslēdzās
bez rezultāta – izsolē nepieteicās
neviens pretendents. Ja tomēr
kādam rodas interese par šo vietu
un iespēju, potenciālais kafejnīcas
ierīkotājs aicināts sazināties ar
pašvaldību. Kā norāda Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
jautājumu gadījumā par zemes
nomu kafejnīcas ierīkošanai turpmāk
interesenti aicināti sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju
Sigitu Beļaku pa tālruni 63005518
vai e-pastu sigita.belaka@dome.
jelgava.lv. Zemesgabals kafejnīcas
ierīkošanai atrodas līdzās kāpnēm no
promenādes uz pludmali un ir 130
kvadrātmetrus liels. To pretendents
var iznomāt uz divām peldsezonām
– šovasar līdz 15. septembrim un
nākamgad no 15. maija līdz 15.
septembrim. Izsolēs, kas līdz šim
norisinājās, zemes nomas sākumcena bija noteikta 25 eiro (bez PVN).
 Svētdien, 1. jūlijā, 40 Jelgavas
māksliniecisko kolektīvu dalībnieki dosies uz XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku
gājienu Rīgā, tādēļ autovadītājiem
Jelgavā šajā dienā ir jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem. Lai
nodrošinātu ērtu autobusu piekļuvi
Jelgavas kultūras namam, 1. jūlijā no
pulksten 14.30 līdz 16 būs slēgta satiksme Krišjāņa Barona ielas posmā
no Uzvaras līdz Pasta ielai. Savukārt
no 30. jūnija pulksten 16 līdz 1. jūlija
pulksten 16 šajā Krišjāņa Barona
ielas posmā būs aizliegts novietot
automašīnas.
 Šonedēļ sākusies elektroniskā
pieteikšanās studijām Latvijas
augstskolās, tostarp LLU. Tas ir pirmais solis, lai piedalītos 2018./2019.
studiju gada uzņemšanas konkursā.
Taču svarīgi atcerēties, ka pēc elektroniskā pieteikuma aizpildīšanas
visiem studētgribētājiem no 3. līdz
10. jūlijam būs jāapstiprina elektroniskais pieteikums klātienē, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu un
izglītības dokumentus, informē LLU.
Portālā www.latvija.lv elektroniski
var pieteikties visām LLU īstenotajām pamatstudiju programmām
biozinātnēs, inženierzinātnēs un
sociālajās zinātnēs. Kopumā LLU studētgribētājiem 2018./2019. studiju
gadā piedāvā 1000 valsts finansētu
pamatstudiju vietu – uz tām varēs
pretendēt, aizpildot elektronisko
pieteikumu. Tāpat tiek piedāvātas
maksas studiju vietas. Uzņemšanas
konkursā par studiju vietām var
piedalīties gan tie vidējās izglītības
iestāžu absolventi, kuri ir kārtojuši
centralizētos eksāmenus, gan tie,
kuri vidusskolas gaitas beiguši līdz
2004. gadam un centralizētos eksāmenus nav kārtojuši. Apstiprināt
elektronisko pieteikumu vai pieteikties LLU pamatstudijām klātienē
jūlija sākumā būs iespējams jebkurā
no uzņemšanas kontaktpunktiem. Tā
kā LLU piedalās vienotajā augstskolu
uzņemšanas sistēmā, studiju pretendentiem būs pieejami 17 klātienes
punkti visā Latvijas teritorijā. Līdz
ar to studētgribētājs elektronisko
pieteikumu varēs apstiprināt vai nu
LLU uzņemšanas kontaktpunktā Jelgavas pilī, vai kādā citas augstskolas,
kas piedalās vienotajā uzņemšanā,
kontaktpunktā.
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SAKOPTĀKIE PILSĒTVIDES OBJEKTI

Ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs
Foto: no JV arhīva

Pirms vasaras saulgriežiem Jelgavas pašvaldība sumināja konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts 2018» laureātus, sakot paldies jelgavniekiem, kuri ar savu darbu un ieguldījumu padarījuši skaistāku pilsētvidi.
«Pilsēta kļūst arvien krāšņāka. Šķiet, kaimiņi cits no cita skatās un rod
iedvesmu kaut ko darīt pašiem. Jelgavā ir daudz sakoptu sētu, taču gribu uzsvērt, ka šajā konkursā vērtējam tikai tos pagalmus un balkonus,
kas priecē ne vien pašus saimniekus, bet ir labi redzami arī garāmgājējiem. Patīkami, ka ik gadu izdodas pamanīt kaut ko jaunu, atšķirīgu no
iepriekšējā,» saka konkursa žūrijas komisijas vadītājs Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods. Konkursa uzvarētāji balvā saņēma
dāvanu karti un suvenīrus ar Jelgavas pilsētas simboliku, bet apbalvotie
privātmāju īpašnieki – arī Jelgavas pilsētas karogu.
Konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts 2018» apbalvotie
NOMINĀCIJĀ «ZAĻĀKAIS LOGA, LODŽIJAS VAI BALKONA NOFORMĒJUMS»
Uzvarētāji: Pasta iela 38 – 4, Pasta iela 20 – 33, Pulkveža Brieža iela 14 – 44, Mātera
iela 33 – 7, Asteru iela 14A – 42, Asteru iela 14A – 33. Laureāti: Pulkveža Brieža iela
14 – 16, Pulkveža Brieža iela 14 – 42, Pasta iela 38 – 3.
NOMINĀCIJĀ «SAKOPTĀKĀ PRIVĀTMĀJAS TERITORIJA»
Uzvarētāji: Dambja iela 76, Veco Strēlnieku iela 6, Lāču iela 64A, Brigaderes iela 23,
Filozofu iela 70A, Smilšu iela 14B, Dārza iela 21. Laureāti: Dārza iela 9, Smilšu iela
20, Smilšu iela 49, Strautu ceļš 27, Garozas iela 82, Skolas iela 10.
NOMINĀCIJĀ «INTERESANTĀKAIS ŽOGA RISINĀJUMS»
Laureāti: Kazarmes iela 27, Kazarmes iela 32.
NOMINĀCIJĀ «SAKOPTĀKAIS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU PAGALMS (LABĀKAIS SĒTNIEKS)»
Laureāti: Līvija Beļeviča, Valentīna Mudrecova, Zoja Tapute.
NOMINĀCIJĀ «SAKOPTĀKAIS UZŅĒMUMS»
Uzvarētāji: AS «Gaso» Jelgavas iecirknis, salons «Ardeko». Laureāti: IK «Likteņsvece»,
IK «Evelīna S».
NOMINĀCIJĀ «SAKOPTĀKĀ SABIEDRISKĀ TERITORIJA»
Uzvarētājs: Jelgavas Romas katoļu draudzes dārzs.

50 krāšņi puķu podi, vairākas puķu dobes, stārķis, ežu ģimene, vardes, bruņurupuči – šo un daudz ko citu var redzēt Smilšu ielas 49. mājas pagalmā, kurā
saimnieko Raisa un Vilnis (attēlā) Valtiņi. «Man ļoti patīk puķes. Jau agrā pavasarī pati audzēju stādiņus, loloju tos, lai vasarā varētu priecāties. Darbs gan nav
viegls, jo regulāri jālaista, jāaplasa nokaltušie ziedi, bet skaistumu gribas. Šajās
karstajās dienās, lai visu aplaistītu, katru vakaru vismaz divas stundas paiet,»
atzīst Raisa. Ģimenē vīrs ir galvenais lauku īpašumā, kas atrodas Platonē, bet
sieva – pilsētā. «Vīrs man talkā nāk ar izdomu un smagākiem darbiem, taču
pārējais ir uz maniem pleciem,» saka saimniece, piebilstot, ka daudz vērtīgu
padomu atrod dārzkopības žurnālos.

«Vienmēr rūpējamies, lai mājas apkārtne būtu sakopta un skaista, taču šogad par to piedomājām īpaši un papildus pagalmā un uz sētas izvietojām krāšņus puķu podus. Tiesa, sezonas sākumā četriem puķu podiem pieauga kājas – kopš tās
dienas vārtus vienmēr turam aizslēgtus,» saka konkursa uzvarētājs mājas Brigaderes ielā 23 īpašnieks Viktors Svirkovskis,
piebilstot, ka liels nopelns skaistās vides izveidē un uzturēšanā ir viņa sievai Dairai Miezei. Mājas fasādes puse atvēlēta
puķēm, bet pagalmā ierīkots neliels sakņudārzs un siltumnīca. Šogad saimnieks izveidojis komposta kaudzi un piedomājis,
lai arī tā būtu skaista. Proti, uz sētas apkārt komposta kaudzei izvietotas kastes ar krāšņām puķēm. «Arī komposta kaudzei,
lai tā iekļautos kopējā ainavā, ir jābūt skaistai,» nosaka saimnieks. Jāpiebilst, ka šī ir vienīgā māja Brigaderes ielā, pie kuras
ikdienā mastā plīvo Jelgavas karogs.
«Viss sākās ar puķu dobi Latvijas kontūras formā
pirms 20 gadiem, un tā pamazām apaugām. Klāt
nāca dobes, dekoratīvais dīķītis, tālāk pagalmā
iestādīti ķirši, ogulāji, ierīkots sakņudārzs, siltumnīca,» stāsta Veco Strēlnieku ielas 6 saimniece
Rudīte Kļaviņa, kuras ģimene ikdienā rūpējas
par 2500 kvadrātmetru plašu teritoriju. Rudīte
uzaugusi laukos, un jau bērnībā viņai ļoti patikuši
dārza darbi. Šobrīd rušināšanās dārzā esot kā
relaksācija. «Pavasarī nevaru sagaidīt, kad tikšu
dārzā,» nosaka Rudīte, atzīstot: ja saimniecība
ir iekopta, darba nemaz nav tik daudz: «Reizi
nedēļā jānopļauj zāle – to dara meita, tam veltot
aptuveni divas ar pusi stundas –, ik pa laikam
jāizravē dobes. Šogad gan vairāk laika aizņem
laistīšana – lejkanna ir viens no biežāk izmantotajiem darbarīkiem.» Saimniece priecājas, ka arī
kaimiņi pēdējos gados sarosījušies, līdz ar to visa
Šajā reizē sumiiela kļūst arvien krāšņāka.
nāti arī deviņu
daudzdzīvokļu
māju balkonu
saimnieki. Viens
no uzvarētājbalkoniem ir Pulkveža Brieža ielā
14 – 44, par kuru
jau trešo vasaru
rūpējas Juris (attēlā) un Jolanta. «Tā ir mūsu vasaras atpūtas
oāze. Man sen bija sapnis par balkonu, un pirms
trim gadiem tas piepildījās. Katru vasaru cenšamies radīt ko skaistu, lai pašiem prieks, taču
patīkami, ka arī citi to pamanījuši un uzslavējuši
mūsu darbu,» saka Jolanta, atzīstot, ka puķu
apčubināšana, laistīšana aizņem zināmu laiku,
taču skaistums to atsver. Jāpiebilst, ka šī ģimene
rūpējas ne tikai par savu balkonu, bet arī mājas
pagalmā ierīkojusi smilškasti un uzfrišinājusi
rotaļu elementus.

Šogad konkursā iedibināta jauna nominācija – «Sakoptākā sabiedriskā teritorija»
–, un tajā uzvarēja Jelgavas Romas katoļu draudzes dārzs. «Tas viss tiek darīts
Dievam par godu un ir mūsu draudzes locekļu kopdarbs. Daudzi roku pielikuši,
lai šeit tā izskatītos un acis varētu priecēt ne tikai mēs paši, bet arī garāmgājēji,»
saka draudzes pārstāve Marija Ruščaka, piebilstot, ka liels paldies jāsaka draudzes
loceklēm Anastasijai un Liānai, kuras ikdienā par dārzu tur lielāko rūpi.
Nominācijā «Sakoptākais daudzdzīvokļu
māju pagalms (labākais sētnieks)» sveiktas
sētnieces, kuras SIA
«Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde»,
godprātīgi pildot savu
darbu, strādā jau 20
gadus: Valentīna Mudrecova, kura rūpējas
par kārtību Pasta ielas
38. un Mātera ielas
37. nama pagalmā
(no kreisās), Zoja Tapute, kuras pārziņā ir Loka maģistrāle 23, un Līvija Beļeviča,
kas atbild par Jāņa Čakstes bulvāra 11., 13. un Uzvaras ielas 4. nama pagalmu.

AS «Gaso» Jelgavas iecirknis ir uzvarētājs nominācijā «Sakoptākais uzņēmums». Iecirkņa vadītājs Uldis Auniņš (no
kreisās) atzīst, ka uzņēmuma pagalms savu veidolu maina
vairākas reizes gadā, pielāgojoties svētkiem, – šomēnes
tas uzposts Līgo tematikā. «Gribas, lai cilvēki, kas atnāk pie
mums, vēlētos atgriezties, jo sakārtotā vidē ikviens jūtas
labi,» saka vadītājs, piebilstot, ka teritorijas sakopšanā un
uzpošanā savu artavu dod teju visi darbinieki. Tā, piemēram,
alus muciņu atnesis uzņēmuma atslēdznieks. «Mazliet to
atjaunojām, un sanāca smuks papildinājums Līgo dekorācijām. Izveidojām simbolisku ugunskuru, malkas zāģēšanas
buku, atradām arī īstu vīru rokas zāģi divroci,» tā U.Auniņš,
piebilstot, ka jau šobrīd tiek domāts par nākamo noformējumu, un pagalmā izlīdušas pirmās baravikas.

Par uzvarētāju nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija»
atzīts Lāču ielas 64.A nams, kas konkursā uzslavēts pirmo reizi.
«Apbalvojums mums ir liels pārsteigums, jo šeit dzīvojam un
dārzu iekopjam tikai trešo gadu. Vēl daudz darāmā, bet mēs
cenšamies. Iepriekš mums bija dzīvoklis Helmaņa ielā, un jau
tad balkons ik vasaru bija pilns puķēm. Ziedi ir mana kaislība,
un esmu tik priecīga, ka tagad man ir plašs dārzs, kurā varu
vēl vairāk izpausties,» saka saimniece Ņina Čudinova. Kundze
atzīst, ka viņa labprāt savas puķes fotografē un bildes publicē
internetā. «Uzskatu, ka ar skaistumu jādalās,» saka saimniece,
atzīstot, ka dārzs ierīkots pašu spēkiem: «Idejas smeļos, skatoties dažādus raidījumus par dārzu ierīkošanu.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
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Turnīru pārceļ uz 14. jūliju

30. jūnijā paredzētais starptautiskais
3x3 basketbola turnīra posms Jelgavā
pārcelts uz 14. jūliju. Norises vieta paliek
tā pati – laukums pie Zemgales Olimpiskā centra. Turnīra sākums – pulksten
12. Jāatgādina, ka sacensības notiks
septiņās grupās: U-12, U-14, U-16 puiši,
U-16 meitenes, sievietes, amatieri un
Pro. Pieteikties turnīram var mājaslapā
play.fiba3x3.com vai sacensību dienā
klātienē no pulksten 11 līdz 12. Dalības
maksa Pro un amatieru grupā ir desmit
eiro no komandas, bet pārējās grupās
– seši eiro. Spēlētājiem no 13 gadu vecuma jābūt paša izveidotam spēlētāja
profilam FIBA 3x3 basketbola sacensību
sistēmā play.fiba3x3.com. Skatītājiem
un atbalstītājiem ieeja pasākumā būs
bez maksas.

Divas čempiones

Saldū aizvadīts Latvijas U-20 vieglatlētikas čempionāts, kurā Jelgavas sportistes
izcīnījušas divas zelta un divas sudraba
godalgas. Anna Ševčenko kļuva par
čempioni 400 m barjerskrējienā (laiks
– 1:03,65 min.), bet 400 m skrējienā ar
jaunu personīgo rekordu – 56,78 sek. – izcīnīja sudraba medaļu, savukārt Anastasija
Vidončikova kļuva par čempioni 3000 m
kavēkļu skrējienā, finišējot pēc 11:28,86
min., bet sudrabu izcīnīja 3000 m skrējienā ar laiku 10:54,73 min. «Stiprā vējā
un lietū ir grūti uzrādīt ļoti augstvērtīgus
rezultātus, tomēr priecē Annas progress
ar katrām sacensībām,» norāda meiteņu
trenere Aļona Fomenko, piebilstot, ka
šajā nedēļas nogalē Anna ir uzaicināta
pārstāvēt Latvijas izlasi 4x400 m stafetē
sacensībās Lietuvā.

Arī šogad pusmaratona
distance iestiepsies Pārlielupē
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc divarpus nedēļām – 14.
jūlijā – Jelgavā piekto reizi
notiks Jelgavas nakts pusmaratons, kas ir viens no
««Bigbank» skrien Latvija»
skriešanas seriāla posmiem.
Pasākums sāksies pulksten
18.30 ar rāpošanas čempionātu, bet noslēgsies īsi pēc
pusnakts ar ātrāko skrējēju
apbalvošanu.
Jelgavas Sporta servisa centra
sporta pasākumu organizatore Aļona
Fomenko stāsta, ka Bērnu skrējieni
sāksies pulksten 19.30, un katra vecuma grupa veiks atbilstošu distanci – no
200 līdz 1000 metriem. Bērniem starts
būs pie Jelgavas pils, finišs – Pasta salā.
Pulksten 20.45 starts tiks dots šīgada jauninājumam – divu kilometru
skrējienam bez laika kontroles «Mans
skrējiens Latvijai». Šī skrējiena maršruts vēl tiek precizēts.
Pulksten 21.30 startēs lielākā grupa –
nūjotāji, piecu un desmit kilometru un
pusmaratona distances skrējēji. Šajās
distancēs maršruts būs tāds pats kā
pērn: starts būs zem Mītavas tilta, un
dalībnieki dosies pa Čakstes bulvāri un
Lielo ielu Dobeles virzienā. Tālāk viņi
skries pa Krišjāņa Barona ielu, Pasta,
Blaumaņa, Lapskalna ielu līdz Uzvaras
parkam, pa Uzvaras ielu, Ausekļa ielu,
Jāņa Čakstes bulvāri, pāri tiltam, gar
pili. Īsākās distances skrējēji finišēs
Pasta salā, bet pārējo distanču skrējēji
tālāk dosies pāri Lielupes tiltam, pa Rīgas ielu, Izstādes, Kronvalda, Lāčplēša
ielu, Brīvības bulvāri, Akmeņu ielu,
Imantas, Kronvalda, Strazdu ielu un
atpakaļ pa Rīgas ielu. Desmit kilometru
distances skrējēji atgriežoties finišēs Pasta salā, bet pusmaratona skrējēji dosies
otrajā aplī, kas būs nedaudz garāks – pa
Lapskalna ielu dalībnieki skries līdz
Zvejnieku ielai, tālāk pa Zvejnieku ielu
un atpakaļ. Pārējais maršruts būs tāds
pats kā pirmajā aplī. Finišs – Pasta salā.
Ap pusnakti plānota dalībnieku
apbalvošana, īpaši suminot arī ātrākos
jelgavniekus katrā distancē.

Trasē būs izveidoti divi medpunkti,
divas padzeršanās vietas, un piecos
izklaides punktos skrējēji tiks uzmundrināti ar mūzikas ritmiem.
Jāatgādina, ka arī šogad Jelgavas
pilsētas pašvaldība jelgavniekiem
nodrošina bezmaksas dalības kvotas
pasākumā. Pusmaratona distancē uz
25. jūniju bija aizpildītas 107 no 250
kvotām, desmit kilometru skrējienā – 198 no 350 bezmaksas vietām,
piecu kilometru skrējienā – 382 no
500 pieejamajām kvotām, nūjošanā
un bērnu skrējienā – 271 no 500
kvotām. Jelgavā deklarētie iedzīvotāji
pieteikties kādai no Jelgavas nakts
pusmaratona distancēm var līdz 5.
jūlijam mājaslapas sportlat.lv sadaļā
«Sacensību kalendārs» vai mājaslapā
bigbankskrienlatvija.lv. Jāpiebilst, ka,
reģistrējoties kādai no Jelgavas nakts
pusmaratona distancēm un izmantojot
bezmaksas kvotu, arī skrējienā «Mans
Latvijas skrējiens» varēs piedalīties bez
maksas – līdz pirmdienai skrējienam
bija piereģistrējušies 138 jelgavnieki.
Pārējiem dalības maksa šajā skrējienā
ir trīs eiro.
Dalībnieki skrējienam reģistrēties
un izņemt numurus varēs 12. jūlijā no
pulksten 15 līdz 21 Rīgā, tirdzniecības
centra «Alfa» veikalā «Sportland», un
13. jūlijā no pulksten 17 līdz 21 Jelgavā, sacensību informācijas centrā
Pasta salā.
Jāpiebilst, ka pusmaratonā startēs
arī Jelgavas komanda, un plānots,
ka šajā posmā piedalīsies visi astoņi
komandas dalībnieki: piecu kilometru
distancē Endijs Titomers, Anastasija
Vidončikova un Daiga Dābola, desmit
kilometru distancē Oskars Stāmers,
Oskars Blaus un Ilze Sermolīte, pusmaratona distancē Edgars Simanovičs
un Salvis Brasavs. Pēc aizvadītiem
četriem skriešanas seriāla posmiem
Jelgavas komanda kopvērtējumā ierindojas 4. pozīcijā. Priekšā vēl ir četri
posmi, ieskaitot Jelgavas nakts pusmaratonu: Kuldīgā 11. augustā, Valmierā
16. septembrī un Siguldā 13. oktobrī.
Jāņem vērā, ka Jelgavas pusmaratona laikā pilsētā būs satiksmes
ierobežojumi.
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SPORTS
Piekāpjas liepājniekiem

FK «Jelgava» 21. jūnijā lietainos apstākļos aizvadīja «SynotTip» Virslīgas
čempionāta 12. kārtas spēli, izbraukumā tiekoties ar FK «Liepāja/Mogo».
Spēle noslēdzās ar 2:0 liepājnieku labā
– 26. minūtē bumbu FK «Jelgava» vārtsarga Jāņa Krūmiņa sargātajos vārtos
raidīja Kristers Tobers, bet 64. minūtē
– Jānis Ikaunieks. Jāpiebilst, ka šī ir otrā
spēle, kopš par jelgavnieku komandas
galveno treneri kļuvis Marians Pahars
– debijas spēlē viņa vadītā komanda
ar 0:1 piekāpās komandai FC «Riga».
Pēc aizvadītām 12 spēlēm FK «Jelgava»
joprojām turnīra tabulā ieņem sesto
pozīciju. Nākamā Virslīgas spēle FK
«Jelgava» būs 1. jūlijā pulksten 17
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā,
pret «Metta/LU».

Uzvar Horvātijā

Latvijas 3x3
basketbola
komanda ar
jelgavnieku
Edgaru Krūmiņu sastāvā uzvarējusi
«Challenger»
sērijas turnīrā Horvātijā. «Šajā turnīrā
piedalījās daudzas spēcīgas pasaules
komandas, tāpēc esam priecīgi par šo
sasniegumu. Uzvara mums bija ļoti vajadzīga, arī lai atgūtu pārliecību, jo pēdējos
turnīros neveiksmīgi aizvadījām izšķirošās
spēles,» norāda E.Krūmiņš. Komandā spēlēja arī Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis
un Agnis Čavars. Jau šodien komanda
dosies uz Franciju, kur piedalīsies Eiropas
čempionāta kvalifikācijas turnīrā.

Jelgavai – divi Latvijas
čempioni peldēšanā
Didzis
Rudavs

Sporta pasākumi
 28. jūnijā pulksten 11 – Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-14 grupas
jauniešiem: JFA «Jelgava» – sporta skola
«Metta» (ZOC).
 28. jūnijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
 30. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas pilsētas čempionāta pludmales volejbolā
1. posms (Pasta salā).
 30. jūnijā un 1. jūlijā pulksten 12
– Jelgavas jahtkluba regate «Kapteiņu
kauss» (Lielupē, Pils salas pusē).
 1. jūlijā pulksten 10 – Zemgales
reģiona kausa izcīņa futbolā (6:6) U-9
grupā (ZOC).
 1. jūlijā pulksten 17 – «SynotTip»
Virslīgas spēle futbolā: FK «Jelgava» –
«Metta/LU» (ZOC).
 1. jūlijā pulksten 17, 5. jūlijā pulksten 18, 8. jūlijā pulksten 17, 12. jūlijā
pulksten 18, 13. jūlijā pulksten 19 –
Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).

SIA «Poliurs» (reģ.Nr.4003242370),
izolēto cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā darbā

STRĀDNIEKU(-CI) metālapstrādes cehā.
Prasības:
• fiziskā izturība un gatavība veikt fizisku darbu.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu vienmēr laikā;
• visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.
CV ar norādi «Strādnieks(-ce)» lūgums sūtīt
pa e-pastu viktorija@poliurs.lv.
Darbs maiņās. Apmācību veicam uz vietas.
Darbavieta: Ozolniekos, Saules ielā 8.

Lūgums atsaukties

Jēkabs
Audzēvičs
 Ilze Knusle-Jankevica

No 19. līdz 21. jūnijam Rīgā,
Ķīpsalas 50 metru peldbaseinā, norisinājās 94. Latvijas
atklātais vasaras čempionāts
peldēšanā. Divi Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) peldētāji kļuva par
valsts čempioniem.
«Čempionātā kopumā piedalījās sportisti no septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Uzbekistānas,
Lielbritānijas un Baltkrievijas. Kopskaitā
uz starta izgāja 413 sportisti – 249 vīrieši
un 164 sievietes. Ārvalstu sportisti veicina konkurenci, bet Latvijas čempionāta
ieskaitē vērtēti gan tika tikai mūsu valsts
peldētāji,» par čempionātu stāsta JSPS
direktore Zelma Ozoliņa.
No jelgavniekiem par Latvijas čempionu kļuva Didzis Rudavs 50 metros brasā
un Jēkabs Audzēvičs 1500 metru brīvā
stila peldējumā. «Didzis 50 metru brasa
peldējumā absolūtajā vērtējumā bija otrais ar laiku 28,42 sekundes – ātrāks par
viņu bija Uzbekistānas peldētājs,» norāda
JSPS direktore, piebilstot, ka šajā distancē
startēja 56 peldētāji. Savukārt Jēkabs absolūtajā vērtējumā bija trešais – par viņu
ātrāki bija Igaunijas un Lietuvas peldētāji.
Jēkabs finišēja pēc 18:07,76 minūtēm.

JSPS audzēkņi izcīnīja arī piecas sudraba medaļas individuālajos peldējumos
(Jevgeņijs Boicovs, Jana Dobrjanska un
D.Rudavs) un divas – 4x200 metru brīvā
stila stafetē gan sievietēm, gan vīriešiem.
Mūsējiem arī trīs bronzas medaļas individuāli (J.Dobrjanskai, J.Audzēvičam un
Helmutam Siliņam) un četras – stafetēs:
4x100 metru brīvā stila stafetēs sievietēm
un vīriešiem, 4x100 metru kombinētajā
stafetē sievietēm un 4x100 metru jauktajā
stafetē. Skolas direktore papildina, ka
peldējumā uz muguras Sporta meistara
kandidāta normatīvu pirmo reizi izpildīja Laura Šinkus, bet 1. sporta klases
normatīvu – Roberts Gūtmanis. JSPS komanda Latvijas čempionātā piedalījās 50
peldētāju sastāvā. «Pirms tam mums bija
treniņnometne ar diviem treniņiem dienā,
un tas deva rezultātu – kopumā mūsu
audzēkņi nostartēja labi,» tā Z.Ozoliņa.
Šobrīd, kad LLU baseins uz remonta
laiku ir slēgts, JSPS audzēkņi trenējas
Rīgā un Bauskā, jo priekšā vēl nozīmīgi starti. 3. jūlijā D.Rudavs ar treneri
Astru Ozoliņu dosies uz Helsinkiem, kur
startēs Eiropas junioru čempionātā – tā
vienlaikus būs arī atlase uz Jauniešu
olimpiskajām spēlēm, kas oktobrī notiks
Buenosairesā. Savukārt jūlija vidū astoņi
JSPS audzēkņi pārstāvēs Latvijas komandu Ziemeļvalstu jaunatnes čempionātā,
kas pirmo reizi notiks Rīgā, Ķīpsalā.

Jelgavā pulcējās ap 1000 sporta veterānu
Jelgavā aizvadītas Latvijas simtgades un Pašvaldību sporta veterānu
senioru savienības 55. sporta spēļu finālsacensības. 21. jūnijā Zemgales
Olimpiskajā centrā ar svinīgu dalībnieku parādi un lāpas aizdegšanu, kas
bija uzticēta olimpiskajam čempionam šķēpmešanā Jānim Lūsim, notika
spēļu atklāšana, kas pulcēja ap 1000 cilvēku. 55. sporta spēļu finālsacensībās Jelgavā piedalījās sportisti no 68 Latvijas pašvaldībām un 20 sportisti
no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Lielbritānijas, Baltkrievijas, ASV, Krievijas
un Ukrainas, sacenšoties vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, minifutbolā,
airēšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, badmintonā, peldēšanā un rokasbumbā. Jelgavu spēlēs pārstāvēja 177 dalībnieki, un tā bija otra lielākā
delegācija. Mūsu sportistiem mājās izdevās izcīnīt 83 medaļas, tostarp
26 zelta. Dažādos sporta veidos sacensības notika arī citviet Latvijā, un
tajās startēja arī jelgavnieki. «Veterānu sporta spēles aizvadītas godam.
Kā organizatori saņēmām uzslavas par sakārtotām sporta bāzēm un plašajām iespējām ar sportu pilsētā nodarboties jebkurā vecumā. Tāpat spēļu
dalībnieki bija patīkami pārsteigti par mūsu sarūpēto svētku atklāšanas
koncertu, kurā uzstājās tikai Jelgavas kolektīvi, piedāvājot augsta līmeņa
priekšnesumus,» atzīst pasākuma koordinatore Jelgavā Zilvija Poča, sakot paldies visiem sportistiem, kuri aizstāvēja mūsu pilsētas godu, kā arī
visiem, kuri palīdzēja sporta spēļu organizēšanā un to veiksmīgā norisē.
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Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Sergeja Guseva (dzimis
1961. gada 8. septembrī, bez deklarētas
dzīvesvietas) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par Sergeja
Guseva radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt pa
tālruni 63028550.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušās Marijas Derunas (dzimusi 1931. gada 25. oktobrī, deklarētā
dzīvesvieta – Laimas iela 11, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas
zināms par Marijas Derunas radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Piedāvā darbu
SIA «Latbūvnieks» (reģ.Nr.43603054890)
piedāvā darbu krāsotājiem(-ām), flīzētājiem(-ām). Darbs ar rīģipša konstrukcijām
fasādes apdares darbu veicējiem(-ām)
Jelgavā un Jelgavas novadā. T.22075775.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798) piedāvā darbu malkas katla kurinātājam(-ai).
Informācija pa tālruni 29225453 (C, P, S
no plkst.11 līdz 17).
SIA «ASB Fabrika» (reģ.Nr.41701004376)
piedāvā darbu pārdevējai(-am) Jelgavas
tirgū, dzīvnieku barības veikalā. Var būt
pensionāre(-s). T.29492941.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.
Nr.43603022128) piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) un sētniekam(-cei) šķirošanas
stacijā un poligonā «Brakšķi». CV lūgums
sūtīt uz e-pastu personals@komunalie.lv vai
ienest personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34,
2. st., 4. kab. T.26356403, 20383141.
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377 ) piedāvā
darbu celtniecībā ar iespēju nopelnīt pat vairāk nekā 2000 eiro mēnesī (bruto). Vēlams
pieteikties meistariem(-ēm), bet mācekļi(-les) arī būs laipni gaidīti(-as). Pieteikumu
sūtīt pa e-pastu diana@eilaj.lv. T.63112710.
SIA «Zemgales veselības centrs»
(reģ.Nr.40003321647) aicina darbā medicīnas māsu uz pilnu darba slodzi. T.63084011.

Aizsaulē aizgājuši
SERGEJS VASIĻJEVS (1974. g.)
ANNA ČERŅENKO (1922. g.)
HELĒNA BAUZE (1935. g.)
VLADIMIRS KIVĻONOKS (1963. g.)
MARIJA MAKSIMOVA (1940. g.)
APOLONIJA ALEIDZĀNE (1935. g.)
JĀNIS RĪGAVS (1932. g.).
Izvadīšana 29.06. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. jūlijs
LTV1
5.45 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2666.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 62.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Atklāšanas pasākums svētku dalībniekiem.*
13.05 Izmēģinājums. Dokumentāla filma.
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.00 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 125. un 126.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 61.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2666.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Garīgās mūzikas koncerts «Es esmu..».
20.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Koncerts «Vēl 100 gadu dejai».
23.35 Nakts ziņas. 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 Atslēgas (ar subt.).*
0.05 Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri.
LTV dokumentāla filma.
1.05 Čiloje – apburtais arhipelāgs. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Pieci rīti. Latvijas Radio programmas pārrraide no
Dziesmu un deju svētku studijas.*
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.55  Varžu karalis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
13.05 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.*
15.20 Robotāda. Dokumentāla filma.
15.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
16.05 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Zviedrijas.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
0.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
1.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 41.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 18.sērija.
11.40 Reiz viņi satikās. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 11.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 19.sērija.
16.50 JAUNUMS. Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. Realitātes šovs. 2013.g. 1.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Tīģera medības. Krievijas detektīvfilma. 1980.g.
22.40 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.45 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 17.sērija.
0.10 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
0.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
2.15 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
8.30 Ātrs un bez žēlastības. ASV spraiga sižeta filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 7.sērija.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 1.sērija.
12.58 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.32 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 23. un 24.sērija.
16.47 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 1.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 24.sērija.
21.15 Kobra 11-22. Seriāls. 7.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. ASV seriāls. 2.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. ASV seriāls. 8.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 24.sērija.
2.00 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 3. jūlijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2667.sērija.
9.35 Aculiecinieks.*
9.55 TIEŠRAIDE. Itālijas prezidenta Serdžo Matarellas oficiālā
vizīte Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
10.30  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 63.sērija.
11.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.40 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.*
12.10 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Garīgās mūzikas koncerts «Es esmu..».*
13.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.05 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.25  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 127. un 128.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 62.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2667.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.40 Eslingenas stāsti. Dokumentāla filma.
19.40 Aculiecinieks.*
20.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Visas manas greznas dziesmas».
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana.*
0.25 «Nebridis nezināsi, cik dziļš», Emilis Melngailis.
Videofilma par komponistu E.Melngaili.
1.25 Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Pieci rīti. Latvijas Radio programmas pārrraide no
Dziesmu un deju svētku studijas.*
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.*
15.05 Sarunas bez bumbas. Dokumentāla filma.
16.05 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pa pilsētu jumtiem. Buenosairesa. Dokumentālu filmu cikls.
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfināls.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
0.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Linga».
1.20 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 42.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 19.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Katarīnas kalna zirgi. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 12.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 20.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. Realitātes šovs. 2013.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ketija Forda. Gaidītais bērns. Melodrāma. 2015.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 4. ASV seriāls. 2017.g. 4.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
1.30 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 8.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 32.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 Burvju akmens. ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 8.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 7.sērija.
12.58 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.00 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.32 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 24. un 25.sērija.
16.47 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 2.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 25.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.25 Aklā zona. ASV seriāls. 2016.g. 22.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.10 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 25.sērija.
2.10 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 10., 11. un 12.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Trešdiena, 4. jūlijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2668.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 64.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.*
11.20 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Visas manas greznas dziemas».*
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.00  Vispera. Animācijas seriāls.
14.25 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 129. un 130.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 63.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2668.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.40 Ručs un Norie. Dokumentāla filma.
20.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.15 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Ārvalstu latviešu
māksliniecisko kolektīvu koncerts «Cilvēks. Mūžs. Dimd».
23.25 Nakts ziņas. Dokumentāla filma.
23.40  Izsauciet vecmāti! 5. Seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied Ž.Siksna.
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Pieci rīti. Latvijas Radio programmas pārrraide no
Dziesmu un deju svētku studijas.*
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.55 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
12.55 Garšu skola. 11.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 3.sērija.
17.00 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.05  Odu uzbrukums. Dokumentāla filma.
21.10  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 4.sērija.
22.10 Personība. 100 g kultūras.*
23.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Zviedrijas.*
0.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.05 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 43.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 20.sērija.
11.40 Ketija Forda. Gaidītais bērns. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 13.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 21.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. ASV realitātes šovs. 2013.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.30 Neapturamais. ASV trilleris. 2010.g.
0.30 Tālu no mājām. ASV drāma. 2014.g.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 Arlo: sivēns, kas atraugājās. ASV ģimenes filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 9.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 12.sērija.
12.58 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.00 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.32 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 25. un 26.sērija.
16.47 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 3.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 26.sērija.
21.15 Tēta nedienas 5. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
23.20 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.20 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
1.10 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 26.sērija.
2.10 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 13., 14. un 15.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 5. jūlijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2669.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 65.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.*
11.20 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Ārvalstu latviešu
māksliniecisko kolektīvu koncerts «Cilvēks. Mūžs. Dimd».*
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.00  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 131. un 132.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 64.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2669.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Mazākumtautību kolektīvu koncerts «Pa saulei».
20.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Atslēgas.
21.25 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Ručs un Norie. Dokumentāla filma.
0.35 Kokles pavēlniece. Laima Jansone. LTV dokumentāla filma.
1.05 Tautastērpa stāsts. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*

Ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Pieci rīti.*
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top» 7 spēles.*
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
11.55 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
12.55 Sarunas bez bumbas. Dokumentāla filma.
14.00 Latvijas Dailes teātris. Jaunākie laiki.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 4.sērija.
17.00  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
21.30  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 5.sērija.
22.30  Odu uzbrukums. Dokumentāla filma.
23.30 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.20 Personība. 100 g kultūras.*
1.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 44.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 21.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Sirdis vējā. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.55 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 22.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. ASV realitātes šovs. 2013.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. ASV realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
23.30 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 9.sērija.
0.30 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
1.15 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 17.sērija.
1.35 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 Viss izdosies. Kanādas traģikomēdija. 2010.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 10.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
12.58 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.00 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.32 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 26. un 27.sērija.
16.47 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 4.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 27.sērija.
21.15 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 10.sērija.
22.20 Smita kungs un kundze. ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
0.30 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 27.sērija.
2.45 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 16. un 17.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 6. jūlijs
LTV1
5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2670.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 66.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.*
11.20 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Latviešu vokālsimfoniskās mūzikas koncerts.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.25 Jāņtārpiņš; Miega rūķi. Animācijas filma.
13.55  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.25  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 133. un 134.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 65.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2670.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Latviešu tautastērpu skate.
20.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Pūtēju orķestru dižkoncerts.
0.00 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Koncerts «Vēl 100 gadu dejai».*
2.35  Izsauciet vecmāti! 5. Seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
4.35 Dzintara puse.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa (ar subt.).*
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Pieci rīti. Latvijas Radio programmas pārrraide no
Dziesmu un deju svētku studijas.*
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top» 7 spēles.*
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
11.55  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
13.00 Aculiecinieks. Bokseris Mairis Briedis.*
13.15 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
14.05 Personība. 100 g kultūras.*
15.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
15.35  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ceturtdaļfināls.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Endija piedzīvojumi aizvēsturē.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g.
19.50 TV PIRMIZRĀDE. Endijs un dzīvnieku mazuļi.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g.
20.05 Anekdošu šovs.
20.35 Futbola spēļu apskats.

20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ceturtdaļfināls.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.*
0.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.50 Anekdošu šovs.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.25 Enerģija – pilnīga kontrole. Dokumentāla filma.
3.35 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 45.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 22.sērija.
11.40 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Aizņemtās sirdis.
Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 14.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 23.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. Realitātes šovs. 2013.g. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Kendisa Renuāra. ASV detektīvseriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
23.20 Kurpnieks. ASV komēdija. 2014.g.
1.15 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 Pelnrušķītes stāsts: kā dziesmā. ASV ģimenes filma. 2011.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 11.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 10.sērija.
12.58 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.00 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.40 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.45 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 9.–12.sērija.
16.47 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Misters Bīns. Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
22.15 CBGB. ASV muzikāla drāma.
0.15 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.15 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
2.05 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 18., 19. un 20.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 7. jūlijs
LTV1
5.05 Sirdsbalsība. Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00  Pelnrušķīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
11.10 Dzintariņam – 60. TDA «Dzintariņš» 60 gadu jubilejas
koncerts. 2. daļa.*
12.15 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.10 Vienas dienas restorāns.*
13.40 Izmēģinājums. Dokumentāla filma.
14.10 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Mazākumtautību kolektīvu koncerts «Pa saulei».*
17.00 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.30 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Kokļu mūzikas koncerts «Stīgo, brālīt, stīgo, māsiņ!».
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
22.00 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Deju lieluzvedums «Māras zeme».
0.35 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Latviešu tautastērpu skate.*
2.05 Latvijas gredzens. Vidzeme. Muzikāla izstāde «Kalns uz augšu ies».*
3.25 Raimonda Paula un Agneses Rakovskas koncerts
«Neaizmirsti mani!».*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
9.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.*
12.50 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Zviedrijas.*
14.25 Tas vari būt tu. Dokumentāla filma.
15.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.00 12 elementi ainavā.*
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ceturtdaļfināls.
19.05 TV PIRMIZRĀDE. Ronaldu pret Mesi. Dokumentāla filma
(angļu val., ar subt.).
20.20 Vēstule no Dalbes. Dokumentāla filma.
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ceturtdaļfināls.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfināls.*
0.50 Pirmie. Dokumentāla filma.
1.50 «SeMS» piedāvā... Mika.*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 209.–211.sērija.
4.00 Skrundas pieturzīmes.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs

LNT

LTV7

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.05 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.30 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
6.10 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 5.sērija.
7.30 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 10.sērija.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls.
10.00 Mazie ērgļi Latvijas valsts mežos. Dokumentāla filma.
10.10 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 11., 12. un 13.sērija.
11.40 Amerikas sliktākie pavāri 4. Realitātes šovs. 2013.g. 1., 2. un 3.sērija.
14.20 Bernards. Animācijas seriāls.
14.35 Mačo. Vācijas komēdija. 2015.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 79.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kendisa Renuāra. ASV detektīvseriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 41. un 42.sērija.
23.15 Lodes pa gaisu! Lielbritānijas krimināldrāma. 2016.g.
1.00 Rozamunde Pilčere. Sirdis vējā. Vācijas melodrāma. 2008.g.
2.25 Rozamunde Pilčere. Aizņemtās sirdis. Vācijas melodrāma. 2014.g.
3.55 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
4.40 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 10.sērija.

5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 4.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfināls.*
12.55 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
13.10 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
13.25  Pelnrušķīte. Vācijas pasaku filma. 2011.g.
14.35 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 209.–211.sērija.
15.55 Ronaldu pret Mesi. Dokumentāla filma (angļu val., ar subt.).
17.10 Bērnu deju lieluzvedums «Trejdeviņi gaismas tilti».*
19.20 SOKO Štutgarte. Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. Līdz nekā vairs nav. Vācijas drāma. 2010.g.
22.50 Jāņa Petera teātra dziesmu nakts «Bez teātra mēs nevaram».*
1.05 Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!».*
2.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.55 Imanta–Babīte pietur...*
3.25 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

SIA «Cross Timber Systems» (reģ.Nr.50103516701)
ražo inovatīvu produktu – liela izmēra masīvkoka
līmētus paneļus daudzstāvu būvniecībai.
Rūpnīca uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī.

Aicinām mums pievienoties APKOPĒJU.
Jūsu pienākumos ietilps:
• biroja un ražotnes telpu uzkopšana/uzturēšana
kārtībā.
Mēs sagaidām, ka jums ir:
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā;
• atbildības izjūta un spēja patstāvīgi koordinēt savu
darbu;
• pieredze šādā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mums ir svarīga jūsu:
• darba izpildes disciplīna, precizitāte, atbildība par
uzdotā darba norisi, kvalitāti un rezultātiem;
• atbildīga attieksme pret uzticētajiem darbarīkiem;
• rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darba
procesā iesaistīto personu drošību;
• lojāla, goprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai
norādījumu pildīšanā.
Mēs sagaidām, ka jūs esat:
• atbildīga(-s), kompetenta(-s), ar spēju izpildīt darbu
noteiktajā kvalitātē un laikā;
• vērsta(-s) uz sadarbību, apveltīta(-s) ar prasmi
strādāt komandā un individuāli.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā ar pusslodzes darba laiku;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu.
Pieteikumu līdz 2018. gada 1. jūlijam lūgums sūtīt
pa e-pastu info@crosstimbersystems.com vai pa
pastu uz uzņēmuma «Cross Timber Systems» adresi:
Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004, ar norādi «Pieteikums konkursam «Apkopēja(-s)»». Tāpat ir iespēja
pieteikties vakancei pa tālruni 66140201 (darba dienās
no pulksten 9 līdz 11).
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz nākamo atlases kārtu!

Darba piedāvājums tiem,
kuri meklē papildu iespējas nopelnīt!
Palielinoties ražošanas apjomiem, SIA «Dinex Latvia»
(reģ.Nr.40003468507) meklē papildspēkus

METINĀTĀJU un ATSLĒDZNIEKU
darbu veikšanai.

Mēs piedāvājam darba iespējas gan tiem, kas meklē
stabilu darbu uz nenoteiktu laiku, gan tiem, kas meklē
iespējas papildu nopelnīt, strādājot brīvdienās.
Ja tevi tas uzrunā, piesakies! Sūti savu CV pa
e-pastu darbs@dinex.lv vai atnāc pie mums
personīgi uz «Dinex Latvia» biroju (Rubeņu ceļš 58,
Raubēni, Ozolnieku novads)!

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 11.sērija.
6.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 34.sērija.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.

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

SABIEDRISKO ATTIECĪBU
SPECIĀLISTU(-I).

Galvenie pienākumi:
• plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt iestādes rīkoto
pasākumu reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas;
• nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai;
• veidot iestādes un iestādes organizēto pasākumu publicitāti;
• plānot un veidot iestādes mājaslapas saturu;
• plānot un veidot komunikāciju iestādes sociālo tīklu
portālu kontos;
• apmeklēt kultūras pasākumus un atspoguļot iestādes
komunikācijas kanālos;
• darbs gan individuāli, gan komandā, saskarsme
reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
Prasības:
• augstākā izglītība sabiedriskajās attiecībās, mārketingā vai žurnālistikā;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiska un
loģiska domāšana;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
• uz sadarbību vērsta komunikācija;
• stresa noturība.
CV un motivācijas vēstuli līdz 29.06.2018.
sūtīt pa e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

Seko mums arī portālos:

facebook.com

S

draugiem.lv un

SA

5.30 Sirdsbalsība. Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  JAUNUMS. Ēdienu detektīvi.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
11.00  Pa pilsētu jumtiem. Parīze. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 Katoļu brīvdabas dievkalpojums.
13.00 Atslēgas (ar subt.).*
13.20 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 20.sērija.
14.25  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
14.55 Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.15 Pūt, vējiņi! Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.). 1973.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Kokaru dziesmu svētki. Dokumentāla filma.
19.25 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku studija.
20.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā».
0.00 TIEŠRAIDE. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki.
Sadziedāšanās nakts.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
6.05 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
10.00 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 14.sērija.
10.30 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 11.sērija.
11.00 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 10.sērija.
11.45 Amerikas sliktākie pavāri 4. Realitātes šovs. 4. un 5.sērija.
13.40 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.

19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 2.sērija.
20.10 Ātrs un bez žēlastības 2.
Spraiga sižeta filma. 2003.g.
22.15 Nacionālā drošība.
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.05 Ļaunuma izsaukšana. ASV šausmu filma. 2013.g.
2.15 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 18. un 19.sērija.
3.05 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 24.sērija.
3.40 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 2.sērija.

AK

Svētdiena, 8. jūlijs
LTV1

LNT

8.10 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.40 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.00 Amerikāņu nindzjas 4. Realitātes šovs. 2012.g. 14.sērija.
12.00 Es mīlu tevi, Latvija!
14.15 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.20 Es mīlu tevi, Latvija!
16.40 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.45 Es mīlu tevi, Latvija!
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ZM

5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 10.sērija.
6.55 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 52.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 34.sērija.
12.00 Es mīlu tevi, Latvija!
14.15 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
14.20 Es mīlu tevi, Latvija!
16.40 TV3 ziņas aicina: sadziediet, sasadancojiet!
16.45 Es mīlu tevi, Latvija!
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Roboti. ASV animācijas filma. 2005.g.
21.25 Mūmija: pūķa imperatora kapenes.
ASV un Ķīnas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
23.30 Krēsla. ASV fantāzijas filma.
1.55 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
2.45 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 21., 22. un 23.sērija.
4.25 TV3 ziņas.

BE

TV3

14.35 Bernards. Animācijas seriāls.
14.40 Akmeņainais ceļš. ASV ģimenes filma. 2014.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 80.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 15. un 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Lieliskais gadsimts. Kosema.
Seriāls. 2015.g. 43. un 44.sērija.
22.40 Voltera Mitija slepenā dzīve.
Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
0.55 Inga Lindstrēma. Katarīnas kalna zirgi.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
2.20 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
3.00 Lodes pa gaisu! Lielbritānijas krimināldrāma. 2016.g.
4.25 Karamba! Humora raidījums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

KURSI

1. augustā pl. 17
1730
22. augustā pl. 173
1730
17
30

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

Uzņemšana
studijās
no 3. līdz 10. jūlijam

at b a l s ta

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

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

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

Ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs

«Ringlu» par savu
sauc jau 44 ģimenes
Foto: Ivars Veiliņš

Kate Šmēdiņa, 2.c klase

Ceļi neizdibināmie
Ceļi mūžīgie
Ved mani
Cauri aizmirstajiem purviem

Tu esi skaista, Latvija
Tu mūs lutini ar laikiem
Aukstiem un siltiem
Tu mums esi kas daudz

Ar baltu kreklu
Un skaidru domu
Cauri miglai brist
Agrs rīts, purvs aizmirstais

Maldugunis čukst un čukst
Tām nekad neapklust
Esi spītīgs, Latvieti!
Tu ej neceļos.

Prātā domas par atmodu
Vai mēs jau aizmiguši būtu?
Šis purvs, gabaliņš Latvijas
Liek brist cauri pārdomām

Tava bagātība nav digitāls ābols,
Bet gan ābols no omes dārza
Paskaties uz savu roku
Tev Lielvārdes josta plūst pa vēnām

Maldugunis kā aptrakušas
Zibina, ved neceļos
Kamēr Lielvārdes josta vēnās plūst
Miglā man nepazust

Es piemēru ņemu
No Ziedoņa un Plūdoņa
Rakstu par to, kas sāp
Rakstu par to, kas skaists

Ir grūti tagad
Nepazust klišejās,
Kad latvju raksti
Par trendu kalpo

Tā es te
Baltā kreklā, purva vidū
Griežu ceļu maldugunīm
Miglā man nepazust

Es ticu cilvēcībai
Es ticu, ka zeltenes
Nebrauc uz Siguldu rudenī
Tik bildes pēc

AGNESE PĒTERSONE,
Jelgavas 4. vidusskola,
10.a klase

Pasākumi pilsētā
30. jūnijā pulksten 11 – ekskursija ar autobusu «Vasaras raibumi Jelgavas novadā». Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums – no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
30. jūnijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
4. jūlijā pulksten 14 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis (pie piemiņas
akmens Zālītes ielā).
14. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ozolnieku novada īpašās vietas
un stāsti». Ilgums – 8 stundas (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, pulksten
10.15 – pie Ozolnieku tautas nama).
15. jūlijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
21. jūlijā pulksten 11 – veloekskursija ««Prāta vētras» ceļš no skolas aktu zāles līdz
arēnai». Ilgums – 3 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums –
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
21. jūlijā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Kokapstrāde, koka
karošu izgatavošana». Meistare – D.Lēgenberga. Dalības maksa – 3,50 €. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 21 – grupas «Prāta vētra» vasaras koncerttūre. Biļešu cena –
25–40 € (pļavā pretī Jelgavas pilij).
28. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Reprīze» J.Kaufelda vadībā. Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti»
ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
Līdz 29. jūnijam – izstāde «Jelgavas Tautas teātris»: atskats tā izveidē, darbībā,
Jelgavas pilsētas kultūras attīstībā (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. jūnijam – Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde «Padebeši» (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
Līdz 1. jūlijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Initas Dzalbes
gleznu izstāde (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 1. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: gleznotājas M.Veisbārdes un
tēlnieka A.Bērziņa darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 15. jūlijam – I.Grasbergas gleznu izstāde «Izjūtu Latviju» (kultūras namā).

 Jana Bahmane

«Mūsu rotaļlietu bibliotēkas biedru vidū ir 44
ģimenes, tostarp aptuveni
70 bērni, bet kopumā kopš
janvāra beigām bibliotēku
apmeklējuši vairāk nekā
170 interesentu. Ģimenes
gan labprāt pavada laiku
bibliotēkā, kopīgi spēlējot spēles un piedaloties
mūsu organizētajos pasākumos, gan arī izmanto
iespēju paņemt rotaļlietas
uz mājām,» par Latvijā
pirmo rotaļlietu bibliotēku
«Ringla», kas Jelgavā darbojas nepilnu pusgadu,
stāsta Izglītības iniciatīvu
centra projektu vadītāja
Kristīne Liepiņa.
Rotaļlietu bibliotēka «Ringla», kas
atrodas Skolotāju ielā 8, veidota kā
atpūtas un kopā būšanas vieta ģimenēm. «Šeit ir pieejamas aptuveni
215 rotaļlietas, tostarp galda spēles,
attīstošās rotaļlietas, kas piemērotas
dažāda vecuma bērniem, bet vasarā īpaši pieprasītas ir āra spēles,
piemēram, boulings,» norāda K.Liepiņa. Bibliotēku apmeklē ģimenes
ar bērniem, un visplašākā grupa ir
bērni 6–8 gadu vecumā. «Priecē, ka
«Ringla» ir kļuvusi par vietu, kur
ģimenes pavada laiku kopā – ir pat
tādas ģimenes, kas ir klāt vēl pirms
bibliotēkas atvēršanas un pavada šeit
visu dienu, tādējādi komunicējot ne
vien savā starpā, bet arī ar pārējiem

bibliotēkas apmeklētājiem. Šeit valda
brīva atmosfēra,» vērtē Izglītības
iniciatīvu centra projektu vadītāja.
Rotaļu bibliotēka ir atvērta divas
reizes nedēļā – otrdienās no pulksten
15 līdz 19 un sestdienās no pulksten
9 līdz 13. Šajā laikā ģimenes var gan
spēlēt spēles klātienē, gan arī atnākt
un izvēlēties rotaļlietas, lai paņemtu
tās uz mājām. «Tiem, kuri vēlas ņemt
rotaļlietas uz mājām, jākļūst par
bibliotēkas biedriem, taču vispirms
mēs aicinām atnākt uz bibliotēku un
iepazīties ar tās sniegtajām iespējām
– rotaļlietas uz mājām izsniedzam
līdz ar otro bibliotēkas apmeklējumu,» skaidro K.Liepiņa. Lai kļūtu par
«Ringlas» biedru, ģimenes pārstāvim
ir jāuzraksta iesniegums, norādot, kādi
ģimenes locekļi apmeklēs bibliotēku,
tādējādi par bibliotēkas biedru kļūst
nevis konkrēta persona, bet visa ģimene. «Rotaļlietas izsniedzam uz divām
nedēļām, taču, protams, tās var atnest
atpakaļ agrāk vai arī, iepriekš saskaņojot, paturēt ilgāk. Līdz šim mums
bijusi ļoti laba pieredze – rotaļlietas
tiek atdotas laikā un netiek bojātas,»
atklāj rotaļlietu bibliotēkas pārstāve.
Tāpat bibliotēkā katru nedēļu notiek dažādas tematiskās aktivitātes,
piemēram, radošās darbnīcas, kopīgas
spēļu pēcpusdienas. «Bibliotēkas atklāšanas pasākumā saņēmām jauku
dāvanu – spēli par ceļu satiksmes drošību –, un esam organizējuši kopīgu
tās spēlēšanu, tādējādi gan izglītojot
bērnus, gan arī veicinot viņu sadarbību. Tāpat mēdzam rīkot tematiskus
pasākumus, veltītus dažādiem svētkiem, bet sadarbībā ar mazākumtau-

tību kultūras biedrībām interesentus
iepazīstinām ar dažādām kultūrām.
Pie mums jau viesojās ebreju biedrības pārstāvji, kuri iepazīstināja ar
savām nacionālajām dejām un virtuvi.
Šādi pasākumi, mūsuprāt, ir vērtīgi
un saistoši arī bērnu vecākiem,» tā
K.Liepiņa.
Viens no rotaļlietu bibliotēkas
pamatmērķiem ir veicināt romu
bērnu un viņu ģimeņu integrāciju,
un K.Liepiņa papildina, ka 44 bibliotēkas biedru vidū šobrīd ir 11 romu
ģimenes. «Mums ir liels prieks, ka
ģimenes laiku bibliotēkā lielākoties
pavada kopā – vien dažkārt vecāki
atstāj bērnu, lai uz brītiņu izietu
savās darīšanās. Tāpat bibliotēku
apmeklē bērni ar īpašām vajadzībām,
kā arī tās telpās notiek nometņu
aktivitātes. Nesen daļu aktivitāšu
bibliotēkā aizvadīja romu bērnu
nometnes dalībnieki,» stāsta Izglītības iniciatīvu centra pārstāve. Viņa
norāda, ka bibliotēkas noslogojums
ir diezgan vienlīdzīgs – gan otrdienās,
gan sestdienās «Ringla» ir vienlīdz
apmeklēta. «Pagaidām plānojam
palikt pie šāda darba laika, lai bibliotēka būtu pieejama gan darbdienas
pēcpusdienā, gan brīvdienā. Tāpat
cenšamies sadarboties ar izglītības
un citām iestādēm, un priecājamies
par līdzšinējo atbalstu,» tā K.Liepiņa.
Jāatgādina, ka rotaļlietu bibliotēka
«Ringla» izveidota projekta «Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un
aprūpei: «TOY» metodes iekļaušanai»
gaitā. Projektu īsteno Izglītības iniciatīvu centrs ar Jelgavas pašvaldības
atbalstu.

Sākas pieteikšanās Piena paku laivu regatei
 Jana Bahmane

25. augustā Jelgavā notiks
XVIII Vispārējie Latvijas
Piena, maizes un medus
svētki, kuru krāšņākais
un atraktīvākais notikums
tradicionāli būs «Baltais»
piena paku laivu regate.
Sacensībām, kas šogad
Lielupes ūdeņos startēs jau
16. reizi, var pieteikties līdz
19. augustam, informē pašvaldības iestādē «Kultūra».
«Baltais» piena paku laivu regatē
komandas sacenšas ne vien uz ātrumu, bet arī demonstrē savas radošās
spējas un saliedētību, jo laiva ir
jāuzbūvē pašu rokām un tai jābūt

darbināmai tikai ar cilvēka spēka palīdzību – elektrības, degvielas un citu
enerģijas avotu, kā arī putuplasta un
putu izmantošana laivas peldspējas
nodrošināšanai nav atļauta.
Šogad regates dalībnieki aicināti
laivu vizuālajā noformējumā atspoguļot tēmu «Simtgades plosts».
«Kultūrā» norāda, ka žūrija galvenokārt vērtēs idejas radošumu
un sacensību laureāti tiks noteikti
sešās nominācijās: «Oriģinālākā
laiva», «Visatraktīvākā komanda»,
«Inovatīvākā laiva», «Treknākais
piena plosts», «Pilnīgs sviests» un
«Ātrākā laiva». Piena paku laivu
regates noteikumus var uzzināt
sacensību nolikumā, kas publicēts
mājaslapā www.festivali.jelgava.lv.
Turpat arī var aizpildīt elektronisko

pieteikuma anketu.
Galveno būvmateriālu – aptuveni
2000 tukšu piena paku katrai komandai – nodrošinās Piena paku laivu
regates atbalstītājs AS «Tukuma
piens».
Piena paku laivu prezentācijas,
parādes un ātruma braucieni, apbalvošana un noslēguma ballīte 25.
augustā notiks Lielupes promenādē.
Savukārt Hercoga Jēkaba laukumā
šajā dienā tradicionāli pulcēsies pārtikas amatnieki no visiem Latvijas
novadiem, piedāvājot nogaršot un
iegādāties savu produkciju, kā arī aicinot piedalīties atraktīvos kulinārijas
konkursos.
Sekot līdzi jaunumiem var mājaslapā www.jelgava.lv un www.festivali.
jelgava.lv.

