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FK «Jelgava» – spēle
Ugunsdzēsēju depo beidzot Šovakar
Bratislavā pret titulēto «Slovan»
piedzīvos uzlabojumus
 Ģirts Pommers

Futbola klubs «Jelgava» šovakar pulksten
21.15 Bratislavā turpinās cīņu UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas
turnīrā. Pretinieks 2.
kārtā ir otra spēcīgākā
Slovākijas vienība, kas
dažādos Eiropas klubu turnīros startējusi
31 reizi, – Bratislavas
«Slovan». Kaut arī pretinieks vietējo čempionātu vēl nav uzsācis
un varētu nebūt savā
labākajā sportiskajā
formā, FK «Jelgava»
komandas galvenais
treneris Sauļus Širmelis atzīst, ka «Slovan»
ambīcijas ir krietni lielākas par «Jelgavas»
barjeras pārvarēšanu.

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau vairākus gadus tiek
runāts par to, ka Jelgavas ugunsdzēsēju depo
ir sliktā stāvoklī un tam
nepieciešami nopietni
uzlabojumi. Sākotnēji
tika izskatīta iecere par
vienota iekšlietu struktūru centra būvniecību bijušā Pārlielupes
cietuma teritorijā, taču
šobrīd šis plāns atlikts
uz nezināmu laiku, bet
ugunsdzēsējiem ir parādījusies cerība sagaidīt
būtiskus darba apstākļu
uzlabojumus jau tuvākā
gada laikā.
Finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
Jelgavas depo ēkas siltināšanai
un vēl citu darbu veikšanai pie-

šķīrušas ASV. Kā informē ASV
vēstniecība Latvijā, tam atvēlēti
vairāk nekā 300 000 ASV dolāru
(ap 270 000 eiro). «Jelgavas depo
projekta ietvaros tiks veikti ēkas
siltināšanas darbi, tajā skaitā garāžas vārtu un ēkas logu nomaiņa,
kā arī tiks veikta operatīvo darbinieku dušas un ģērbtuves telpas
renovācija,» stāsta vēstniecības
pārstāvis Raimonds Andžāns.
Jūnija sākumā vēstniecības pārstāvji viesojās Jelgavā, lai kopā ar
VUGD amatpersonām un konkursa kārtībā izvēlēto uzņēmumu SIA
«RCI Gulbene» pārrunātu projekta realizēšanas administratīvos un
līgumsaistību jautājumus. Šobrīd
ir uzsākta tehniskā projekta izstādei nepieciešamās dokumentācijas
kārtošana. Saskaņā ar noslēgto
līgumu uzņēmējam darbi objektā
jāpabeidz līdz 2017. gada vasarai.
«Lai gan mūsu depo nepieciešami daudz vairāk uzlabojumu, nekā

projektā paredzētie darbi, prieks,
ka tomēr beidzot mūsu ikdienas
darba apstākļi uzlabosies,» norāda
VUGD Jelgavas daļas komandieris
Aleksandrs Koržeņevskis, piebilstot, ka Jelgavas ugunsdzēsēji
remontdarbus gaida jau gandrīz
desmit gadus. «Projektā plānots
siltināt depo ēku, nomainīt logus,
vārtus, nobruģēt laukumu pie
depo, boksos nomainīt grīdu un
otrajā stāvā sakārtot ģērbtuves
un mācību klasi, bet vajadzību ir
vairāk,» stāsta komandieris. Tiesa,
apmēram pirms pieciem gadiem
depo ir labots jumts, daļa spāru
un arī apkures mezgls ir atjaunots.
Lai gan pagaidām nav precīzi
zināms, kad sāksies darbi, A.Koržeņevskis uzsver, ka būvdarbi
ugunsdzēsējiem strādāt netraucēs.
«Mēs ar būvfirmu vienosimies, lai
viņu tehnika un materiāli tiktu
izvietoti, netraucējot veikt mūsu
pamatfunkcijas,» tā viņš.

VUGD Jelgavas daļas rekonstrukcijas projektu realizē ASV
vēstniecības Aizsardzības sadarbības birojs sadarbībā ar VUGD un
ASV Armijas inženieru korpusu.
Finansējumu tam nodrošina ASV
Bruņoto spēku virspavēlniecība
Eiropā, ASV Armijas inženieru
korpuss nodrošina projekta tehnisko un administratīvo pārvaldīšanu
(t.i., iepirkumu rīkošanu, projekta
vadību u.c.).
Kopš 2009. gada ASV Bruņoto
spēku virspavēlniecības Civilās
sadarbības programmas ietvaros
ASV vēstniecības Aizsardzības
sadarbības birojs Latvijā ir realizējis projektus par vairāk nekā trīs
miljoniem ASV dolāru. Jau realizēti 10 citi projekti VUGD daļās
visā Latvijā: Gulbenē, Aizkrauklē,
Ventspilī, Valkā, Strenčos, Liepājā,
Līvānos, Madonā, Ķeipenē un
Limbažos. Šobrīd būvniecība norit
Valmieras daļā.

Eiropas līgas kvalifikācijas
1. kārtā jelgavnieki divu spēļu
summā pārspēja Islandes «Breidablik», viesos izcīnot rezultatīvu
uzvaru ar 3:2 un 7. jūlijā Zemgales Olimpiskā centra stadionā
panākot sev izdevīgo neizšķirtu
2:2. Jāatzīmē, ka «Jelgavas» nākamie pretinieki turnīra 2. kārtā
tika bez cīņas, jo Albānijas klubs
«Partizani» saņēma ielūgumu
uz UEFA Čempionu līgu. Abas
komandas pirms šī lēmuma paguva aizvadīt vien pirmo spēli
Albānijā, kur uzvarētājs netika
noskaidrots (0:0), bet Bratislavā
aizvadīja draudzības spēli, kurā ar
rezultātu 3:1 uzvarēja «Slovan».
Starp Eiropas līgas mačiem
FK «Jelgava» aizvadīja Latvijas
Virslīgas spēli pret FS «Metta/
LU», kuru izdevās uzvarēt ar
rezultātu 2:0. «Gatavošanās procesā spēlēm pret «Slovan» iekļāvās arī Virslīgas spēle. Protams,
iepriekšējās cīņas pret Islandes
klubu ir atstājušas pēdas uz
spēlētāju fizisko formu. Sastāvā
daudz eksperimentu nebūs. Lai
gan mums ir pievienojies jauns
spēlētājs Artjoms Osipovs, viņš,
visticamāk, pirmajā spēlē laukumā nedosies,» savas trenētās

7. jūlijā jelgavnieki cīnījās neizšķirti 2:2 pret Islandes klubu
«Breidablik», kas ļāva uzvarēt
divu spēļu summā (5:4).

Aizliegs kreiso pagriezienu uz viesnīcu
šķērso ap 35 000 transportlīdzekļu, taču to skaitam ir
Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē izvērtējot
tendence pieaugt. Tā, piemēsatiksmes drošību Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra
ram, pagājušā gada 28. oktobrī
krustojumā – pusgada laikā automašīnu skaits, kas
caur šo krustojumu izbrauca
diennaktī šķērso šo krustojumu, pieaudzis par 19,7
32 530 automašīnas, šogad 6.
procentiem –, pieņemts lēmums tur aizliegt kreiso
maijā – 38 954, bet 22. jūnijā
pagriezienu virzienā no centra. Satiksmes organizāsasniegts rekords – 41 602
cijas izmaiņas tiks ieviestas līdz augusta vidum.
transportlīdzekļi.
Pašvaldības iestādes «PilsētSaskaņā ar satiksmes plūs- naktī Lielās ielas un Jāņa saimniecība» satiksmes organimu mērījumiem vidēji dien- Čakstes bulvāra krustojumu zācijas plānotāja Dzidra Staša

 Sintija Čepanone

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

skaidro, ka kreiso pagriezienu
virzienā no centra uz viesnīcu
«Jelgava» veic vidēji 74 automašīnas diennaktī jeb 0,19
procenti no kopējās transporta
plūsmas, turpretim virzienā no
Pārlielupes pa pirmo malējo
joslu taisni krustojumu izbrauc
13 922 transportlīdzekļi jeb 36
procenti no kopējās transporta
plūsmas diennaktī.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

komandas gatavību gaidāmajam
mačam raksturo S.Širmelis.
Jāatzīst, ka «Jelgavas» galvenajam trenerim Slovākijas
futbols ir ļoti labi pazīstams,
jo viņa palīgs slovāks Jozefs
Škrliks ilgus gadus strādājis tieši
šajā valstī. «Par pretiniekiem
zinām, ka kluba vadība nebija
apmierināta ar iepriekšējo sezonu, tas atspoguļojās arī sastāva
komplektācijā, jo tika piesaistīti
12 jauni futbolisti, vairāki no
Nīderlandes, ar labu pieredzi šīs
valsts augstākajā līgā. «Slovan»
ir klubs, kurš vienmēr izvirza
augstākos mērķus, un domāju,
ka viņi noteikti sevi redz spēlējam Eiropas līgas grupu turnīrā.
Slovākijas klubs demonstrē
mūsdienīgu futbolu – tas ir ātrs
un tehnisks. Atšķirībā no iepriekšējā pretinieka, kas uzbrukumus virzīja ar diagonālajām
piespēlēm, slovāki spēlē pa zemi
un centrējumus izmanto tikai
no flangiem. Spēlētāji ir ļoti ātri
un tehniski.»
FK «Jelgava» kapteinis Gints
Freimanis uzsver, ka jākoncentrējas spēlei aizsardzībā: «Tā
ir spēcīga komanda, kas spēlē
Eiropas līmeņa futbolu. Liela
nozīme komandā ir leģionāriem,
kuri demonstrē kvalitatīvu spēli.
Domāju, ka izbraukumā mēs vispirms mēģināsim droši nospēlēt
aizsardzībā un tikai tad meklēt
laimi uzbrukumā. Ļoti svarīgi
būs nezaudēt vārtus puslaiku
pirmajās un pēdējās minūtēs.»
Komandai uz Slovākiju līdzi
dosies arī jaunieguvums – malējais aizsargs A.Osipovs, kurš
jelgavniekiem pievienojies no
FS «Metta/LU». «Jau zināju,
ka Jelgavā futbolisti, treneri un
fani ir kā vienota ģimene, tādēļ,
protams, ir patīkami pievienoties
tādai komandai. Ļoti ceru, ka
spēšu palīdzēt «Jelgavai» jau
Eiropas līgas mājas spēlē.»
Jāpiebilst, ka komandu atbalstīt uz Slovākiju ar līgumreisu dosies arī aptuveni 90
līdzjutēji.
Spēle Bratislavā sāksies pulksten 21.15, teksta tiešraide būs
pieejama www.uefa.com.

Foto: Raitis Supe

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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No septembra izglītības
sistēmā naudas būs vairāk
 Jānis Kovaļevskis

« Pa a u g s t i n o t p e 
dag ogu minimālā
atalgojuma slieksni
no 420 līdz 680 eiro,
no 1. septembra valstī
tiks uzsākts nozīmīgs
pārmaiņu process izglītības sistēmā. Atalgojuma palielinājums
būs kā stimuls, lai celtu
kopējo izglītības kvalitāti. Mēs joprojām nevaram pateikt, cik tieši
saņems viens vai otrs
pedagogs, jo darbs pie
aprēķiniem turpinās
gan ministrijas, gan
pašvaldību līmenī, tomēr kopumā izglītības
sistēmā naudas būs
vairāk, un tā ir laba
ziņa,» uzsver Jelgavas
pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza.
5. jūlijā valdībā pieņemtie
Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka no septembra visu
pedagogu mēneša zemākā darba
algas likme būs 680 eiro mēnesī. Pirmsskolas pedagogiem
zemākais atalgojuma likmes
palielinājums par darba stundu
paaugstināsies par 21 procentu
jeb no 3,5 līdz 4,25 eiro, bet vispārējās, profesionālās un interešu
izglītības pedagogiem – par 13,33
procentiem jeb no pieciem līdz
5,66 eiro par stundu. Plašāk par
to, kādas pārmaiņas nesīs ilgi gaidītā izglītības reforma, – saruna
ar G.Auzu.
Tiek minēts, ka 88 procentiem pašvaldību kopējais
finansējums pedagogu algām
pieaugs. Vai Jelgava ir to
skaitā?
Dažādās izglītības pakāpēs
situācija atšķiras, un pieaugums
visiem nebūs vienāds. Bet no tiem
Izglītības un zinātnes ministrijas
aprēķiniem, kuri ir mūsu rīcībā,
izriet, ka kopējā dotācija Jelgavai
būs lielāka. Pieaugs arī pašvaldības izdevumi, galvenokārt
pirmsskolas pedagogu atlīdzībai,
jo valsts piešķirs mērķdotāciju
tikai to pedagogu atalgojumam,
kas nodrošina piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu sagatavošanu
skolai. Tomēr jāņem vērā, ka
jaunajā modelī skolu pedagogu
darba slodze noteikta 30 stundas
par darba algas likmi līdzšinējās
21 stundas vietā, bet pirmsskolā
tās būs 40 stundas par darba
algas likmi līdzšinējo 30 stundu
vietā.
Pēc šāda aprēķina pieaugums ir samērā neliels.
Piekrītu, tas nav gluži tāds,
kādu pašvaldības un paši pedagogi bija gaidījuši, bet ir sperts
solis pareizajā virzienā. Jaunajā
atlīdzības modelī ir iestrādātas
daudzas būtiskas lietas, kas
tuvākajos gados liks sakārtot
izglītības iestāžu tīklu valstī un
izvērtēt izglītības programmu
piedāvājumu. Šis algu modelis
ir kompromiss starp to, ka viss
paliek pa vecam, un straujākām
pārmaiņām. Turpmāk daudz
lielāka atbildība būs izglītības
iestāžu vadītājiem, kuru rīcībā
būs līdzekļi, lai samaksātu pedagogiem par papildu pienākumiem, rakstu darbu labošanu,
individuālo darbu, gatavošanos

«Ieviešot jauno pedagogu atlīdzības modeli, netika ņemts vērā, ka lielā daļā pašvaldību minimālā likme vairs nebija 420
eiro par slodzi, tādēļ procentuāli pedagogu atalgojums nepieaugs tik strauji, kā to aprēķinājuši ministrijas speciālisti. Tomēr kopumā par tā paša apjoma darbu vairāk saņems teju visi pilsētā strādājošie 1300 pedagogi,» stāsta Jelgavas pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Foto: Austris Auziņš
mācību stundām, klases audzināšanu, darbu ar pagarinātās
dienas grupām un citiem papildu
pienākumiem. Kopumā šim mērķim katrā izglītības iestādē tiks
atvēlēti 13,5 procenti no kopējā
atlīdzības fonda. Tie būs resursi,
kurus skola varēs iekšēji pārdalīt,
bet vairs nebūs iespējams tos
novirzīt mazāk efektīvu skolu
darbam. Šim nosacījumam gan
piemērots pārejas laiks, un tā
vēl nākamajā mācību gadā pašvaldības līdz 10 procentiem no
finansējuma drīkstēs novirzīt citu
izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, bet 2017./2018. mācību
gadā – līdz pieciem procentiem.
Kāda situācija ir ar pirmsskolas pedagogiem?
Atbilstoši valsts apstiprinātajiem noteikumiem pirmsskolas
pedagogu atlīdzība pieaugs no
420 eiro par darba slodzi 30
stundas nedēļā līdz 620 eiro par
40 darba stundām nedēļā. Tomēr
vēl nav pieņemts lēmums, vai tas
notiks sākot ar 1. septembri vai
pakāpeniski sasniedzot noteikto
likmi 620 eiro ar 2017. gada 1.
janvāri. Šobrīd ir veikti aprēķini,
lai Jelgavā realizētu jauno darba
samaksas modeli, saglabājot
līdzšinējo pirmsskolas izglītības
iestāžu darba organizāciju, kad
visas dienas garumā – no pulksten 7 līdz 19 – izglītības procesu
vada kvalificēts pedagogs (grupā
strādā divi pirmsskolas izglītības
skolotāji un viena auklīte – red.).
Strādājot ar līdzšinējo noslodzi
– 30 kontaktstundas –, pirmsskolas izglītības skolotājs saņems
vairāk nekā līdz šim. Šādam algu
pieaugumam nepieciešams atrast
papildu līdzekļus pašvaldības
budžetā, un gada vidū to izdarīt
nav vienkārši. Tas nozīmē, ka
kādai nozarei vai plānotajām
aktivitātēm finansējums jāsamazina. Tā nav laba prakse. Arī
valsts līmenī, meklējot līdzekļus
izglītības reformas īstenošanai,
pilsētai ir būtiski samazināts
finansējums speciālo pirmsskolas

programmu īstenošanai. No 1.
septembra šim mērķim no valsts
tiks apmaksātas tikai 4,6 pedagogu darba slodzes, bet līdz šim
saņēmām finansējumu 27 pedagogu darba slodzēm. Tas ir tikai
viens piemērs, bet tādu situāciju
izglītības sistēmā ir pietiekami
daudz, tādēļ šobrīd vēl konkrētu algas palielinājuma apmēru
mēnesī pirmsskolas pedagogiem
neminēšu.
Vai reforma ietekmēs pilsētas internātskolas?
Tāpat kā citu skolu pedagogiem, arī Jelgavas internātpamatskolu pedagogiem palielināsies atlīdzības apjoms, bet citas
izmaiņas netiek plānotas. Gan
1., gan 2. internātpamatskola
realizē valsts akreditētas speciālās izglītības programmas,
kurām tāpat kā līdz šim tiks
piešķirts valsts finansējums gan
pedagogu atalgojumam, gan uzturēšanas izdevumiem. Izmaiņas
valstī skars pašvaldību dibinātās
internātskolas – mūsu pilsētā
tādu nav. Tās ir skolas, kuras
galvenokārt veic sociālo funkciju.
Piesaistot Eiropas struktūrfondu
līdzekļus, Jelgavas pašvaldība ir
veikusi būtiskas investīcijas abu
internātskolu infrastruktūrā.
Septembrī 2. internātpamatskolā atklāsim jauno sporta halli,
iepriekšējā gadā tika rekonstruēts 1. internātpamatskolas
internāts. Internātskolu ēkās
ir veikti dažādi infrastruktūras
uzlabojumi. Arī skolēnu skaits
šajās skolās ir pietiekams.
Kā plānotās izmaiņas skars
interešu un profesionālās
ievirzes izglītībā strādājošos?
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamība tiks
saglabāta līdzšinējā apmērā. Tas
nozīmē, ka bērnu un jauniešu
centrs «Junda», Mūzikas skola
un Mākslas skola turpinās realizēt gan interešu izglītības, gan
profesionālās ievirzes izglītības
programmas. Atlīdzība interešu

izglītības pedagogiem pieaugs
proporcionāli algas likmei, kura
tiks rēķināta 680 eiro apmērā
par 30 stundu darba slodzi nedēļā. Šobrīd darba algas likme
interešu izglītības pedagogiem ir
435 eiro. Tāpat kā vispārizglītojošajās skolās, precīzs pieejamais
finansējums būs zināms tikai septembrī. Savukārt Mākslas skolai
un sporta skolām atalgojuma
reforma tiks īstenota no 2017.
gada janvāra.

gums, bet tomēr. Mēs redzam, ka
pilsētā ir arvien lielāks pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības.
Arī pamatizglītības posmā bērnu kļūst vairāk. Šogad pilsētas
vispārizglītojošajās skolās mācījās
6889 skolēni jeb par 255 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā
mācību gadā. Pagājušajā mācību
gadā skolēnu skaits palielinājās
visās skolās, izņemot Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolu un
2. internātpamatskolu. Jelgavas izglītības iestādēs mācās arī
Jaunajos pedagogu atlīdzī- 1063 skolēni, kuri deklarēti citās
bas noteikumos paredzēts, pašvaldībās.
ka divus gadus skolotājiem
nebūs iespējas paaugstināt
Cik efektīvs ir pilsētas
savas kvalitātes pakāpes, par skolu tīkls – vai ir plānoti
kurām paredzētas piemaksas kādi pārkārtojumi saistībā
pie mēnešalgas no 45 līdz pat ar valsts realizēto pedagogu
140 eiro. Ko tas nozīmē mūsu atalgojuma sistēmas reforpilsētas izglītības jomā strā- mu?
dājošajiem?
Vienmēr var kaut ko uzlabot vai
469 mūsu pilsētas pedagogiem darīt citādi, bet salīdzinoši mums ir
ir šīs kvalitātes pakāpes, par viens no optimālākajiem izglītības
kurām paredzētas piemaksas. iestāžu tīkliem valstī. Skolu un
Šiem pedagogiem tās tiks sagla- klašu piepildījums ir augsts. Mūsu
bātas, bet no jauna turpmākos skolām nav problēmu izveidot
divus gadus, līdz 2018. gada 1. vairākas klases pamatskolas posseptembrim, kvalitātes pakā- mā visās pilsētas sākumskolās un
pes iegūt nevarēs. Tam ir divi vidusskolās. Šādā aspektā daudz
iemesli: līdzšinējā sistēma tiek iespēju, kā kļūt efektīvākiem,
daudz kritizēta, uzsverot, ka tā mums nav, bet iekšēji katra skola,
ir pārāk birokrātiska un pārāk protams, var daudz ko uzlabot,
maza uzmanība tiek pievērsta īpaši veidojot un nodrošinot indivireālajam pedagoga darbam kla- duālo atbalsta sistēmu skolēniem.
sē un skolēnu ieguvumam; otrs
iemesls, manuprāt, ir finansēValstī esot pedagogu pārjuma meklēšana pedagogu algu produkcija.
paaugstināšanai izglītības sistēValstī atsevišķās pašvaldībās tā
mā. Šīs piemaksas visiem valsts tas arī ir, bet Jelgavā, gluži otrādi,
pedagogiem ir būtiska valsts labu pedagogu trūkst. Mums ir
mērķdotācijas daļa. Diskusiju pietiekami daudz fizikas, dabasrezultātā tika piedāvāts uzsākt zinātņu, mūzikas, sākumskolas,
darbu pie jaunas pedagogu darba ģeogrāfijas un citu mācību priekškvalitātes novērtēšanas kārtības metu skolotāju vakanču. Atbilizstrādāšanas, kura valdībai stošas kvalifikācijas ķīmiķus,
jāapstiprina līdz 2018. gada 1. fiziķus un matemātiķus varam
septembrim, kad plānots atsākt pieņemt darbā kaut šodien. 16
piešķirt šīs kvalitātes pakāpes.
procenti no pilsētas pedagogiem
ir vecumā no 60 gadiem, un daļa
Kāda ir skolēnu skaita di- no viņiem labprāt samazinātu
namika Jelgavā?
savu ikdienas darba slodzi, dodot
Skolēnu skaitam ir tendence vietu un daloties darba pieredzē
pieaugt. Tas nav straujš pieau- ar jaunajiem kolēģiem.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
pedagogu algu
reformu?
Velta, pensionāre:
– Par šo tematu labprātāk
nerunāju –
mana meita
ir pirmsskolas
izglītības iestādes audzinātāja, tādēļ pedagogu algu modelis man ir
tuvs jautājums. Man vispār nav saprotams, kā algas tiek rēķinātas un
kādēļ bērnudārza audzinātāji, kas
veic atbildīgu darbu, mūsu valstī ir
nenovērtēti. Arī viņiem, tāpat kā
skolu pedagogiem, nepieciešama
augstākā izglītība, bet kurš izglītots
jaunais cilvēks gribēs strādāt par tik
niecīgu samaksu?
Liene, mājsaimniece:
– Es uzskatu,
ka skolotāju
algas ir adekvātas. Protams, ņemot
vērā cilvēcisko faktoru, tās varētu
nedaudz paaugstināt, taču, manuprāt, tas jāizvērtē, ņemot vērā katra
konkrētā pedagoga darba slodzi
un papildu pienākumus. Kopumā
uzskatu, ka mācību stundu nav
nemaz tik daudz, un vajadzību
ievērojami paaugstināt pedagogu
ienākumus nesaskatu.
Andris, strādā:
– Piekrītu, ka
skolotāju algas vajadzētu
paaugstināt,
bet esmu pārliecināts, ka, neskatoties uz pieņemto reformu, tāpat būs izvirzīti
dažādi kritēriji, kuriem skolotājiem
atalgojumu paaugstināt, kuriem
– ne. Pieņemot lēmumu, objektīvi
būtu jāizvērtē katra konkrētā pedagoga pieredze un specialitāte.
Linda, operatore:
– Es uzskatu,
ka pedagogu
algas mūsu
valstī ir nozīmīga problēma. Jau manā skolas laikā skolotāji
atteicās vadīt stundas nepietiekamā atalgojuma dēļ, un šobrīd
šis jautājums joprojām ir aktuāls.
Manuprāt, pedagogu algas viennozīmīgi ir jāpaaugstina.
Aivars, autovadīšanas
instruktors:
– Skolotāji
vairs netic valdībai. Mana
mamma ir
skolotāja, un no viņas teiktā varu
secināt, ka viena no lielākajām
problēmām ir pašu pedagogu
neinformētība par algu modeli un
izmaiņām tajā – sarežģītās algu
formulas nav izprotamas. Atalgojums arvien tiek samazināts, tiek
noņemtas piemaksas, liela netaisnība valda arī lauku skolās.
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Pārlielupes bibliotēka pēc
remonta ver durvis lasītājiem
 Jana Bahmane
Pārlielupes bibliotēka pēc vairākus mēnešus ilgušajiem iekštelpu
remontdarbiem vērusi durvis
lasītājiem – šobrīd bibliotēkā
iespējams paņemt un nodot grāmatas, taču, tā kā telpas vēl tiek
iekārtotas, bibliotēkas darbībā ir
zināmi ierobežojumi.
«Tagad bibliotēka ir gaiša un
saulaina,» saka Jelgavas pilsētas
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Visā bibliotēkā ir veikts kosmētiskais remonts – telpas kļuvušas
funkcionālākas un mūsdienīgākas.

Šobrīd tiek iekārtota lasītava, kā
arī dažās telpās vēl nav mēbeļu,
tādēļ apmeklētāji pagaidām nevar
izmantot datorzāli un lasītavu.
Remontdarbi bibliotēkā tika
uzsākti aprīlī. Pirmajā posmā
atjaunotas abonementa, krātuves
un lasītavas telpas, kā arī datorzāle, savukārt noslēguma fāzē
remontdarbi veikti bibliotēkas
foajē un kāpņutelpā. Pārlielupes
bibliotēkas kolektīvs priecājas par
to, ka remontdarbos iesaistījās arī
bibliotēkas lasītāji. Pagaidām tiek
prognozēts, ka bibliotēka pilnvērtīgu darbību atsāks augustā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Romu bērni vasarā
pilnveido latviešu
valodas zināšanas

Jelgavas baptistu draudze
aicina uz vasaras nometni
 Jana Bahmane
Jelgavas baptistu draudze aicina
bērnus vecumā no 7 līdz 12 gadiem
uz vasaras nometni «Roma»,
kas Jelgavas Amatu vidusskolai
piederošajā ēkā Elektrības ielā 6
notiks no 25. līdz 29. jūlijam. Vasaras Bībeles skolas programmā
paredzētas radošas un sportiskas
aktivitātes, kuru laikā nometnes
dalībnieki varēs izzināt notikumus
Senajā Romā un iejusties apustuļa
Pāvila lomā.
Jelgavas baptistu draudzes
pārstāve Dana Ozola stāsta, ka
aktivitātes notiks gan iekštelpās,
gan arī dabā – nometnes dalībnieki
varēs apmeklēt radošās «stacijas»,

apgūstot dažāda veida rokdarbus,
muzicējot, klausoties Bībeles stāstus, kā arī iesaistoties sportiskās
aktivitātēs un pašu rokām gatavojot našķus. Nodarbības katru
dienu paredzētas no pulksten 9.30
līdz 13.30.
Visu dienu aktivitātes būs savstarpēji saistītas, tādēļ nometnes
dalībnieki ne tikai jautri pavadīs
laiku, bet arī gūs jaunas zināšanas
un attīstīs radošo domāšanu.
Pieteikties nometnei var, aizpildot pieteikuma anketu Jelgavas baptistu draudzes mājaslapā
jbd.lv un nosūtot to pa e-pastu
vbsjelgava@gmail.com vai arī
pirmajā nometnes dienā atnesot
izdrukātu un aizpildītu anketu.

Aizliegs kreiso
pagriezienu uz viesnīcu
No 1.lpp.

«Transports, kas veic kreiso
pagriezienu, kavē transporta
plūsmu virzienā no centra – vadītāji, kuri atrodas aiz automašīnas,
kas gaida iespēju veikt kreiso
pagriezienu, uzsāk pārkārtoties
uz vidējo joslu, lai apbrauktu stāvošo automašīnu, bet virzienā no
Pārlielupes braucošais transports,
kas plāno veikt kreiso pagriezienu virzienā uz Raiņa ielas pusi,
iebraucis krustojumā, aizsedz
redzamību transportam, kas gaida
iespēju veikt kreiso pagriezienu
uz viesnīcu. Jāņem arī vērā, ka
vadītāji, griežoties virzienā uz
viesnīcu, nedrīkst šķērsot iedomāto ielas ass līniju, jo tad tie būs
iebraukuši pretējā kustības joslā
un traucēs braukt taisni pa otro
joslu virzienā no Pārlielupes. Tādējādi kreisā pagrieziena manevrs
Lielās un Jāņa Čakstes bulvāra
krustojumā virzienā no centra
ir bīstams,» Satiksmes kustības
drošības komisijas lēmumu šajā
krustojumā mainīt satiksmes
organizāciju pamato Dz.Staša.
Izmaiņas plānots ieviest līdz 20.

augustam, un turpmāk Lielajā ielā
virzienā no centra pirmā josla būs
paredzēta labā manevra veikšanai
uz Jāņa Čakstes bulvāri, bet pa
otro un trešo joslu transportlīdzekļiem būs atļauts braukt tikai
taisni.
Lai satiksmes dalībniekus informētu par iespējām piekļūt viesnīcai «Jelgava», pirms Lielās ielas un
Jāņa Čakstes bulvāra krustojuma
tiks uzstādīta ceļa zīme «Braukšanas shēma», kurā būs uzrādīts
maršruts, kā piebraukt viesnīcai
«Jelgava»: braucot pa Lielo ielu
līdz Pilssalas ielai, pa Pilssalas
ielu izbraucot zem Lielupes tilta
un tad izgriežoties pa labi uz
Lielo ielu, tālāk turpinot ceļu
pa Lielo ielu līdz krustojumam
ar Jāņa Čakstes bulvāri un tajā
nogriežoties pa labi uz viesnīcu
«Jelgava». Jāpiebilst gan, ka
lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju,
kuri regulāri dodas uz viesnīcas
ēku, kurā izvietots Valsts ieņēmumu dienests un citas iestādes,
jau tagad brauc pa Raiņa ielu un
Jāņa Čakstes bulvāri, Lielo ielu
šķērsojot, braucot taisni.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
Lielajā ielā 20A, Jelgavā, izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 10. septembrī plkst.10 Lielajā ielā
11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.09000050469 Lielajā
ielā 20A, Jelgavā, kas sastāv no zemesgabala 580 m² platībā ar kadastra
apzīmējumu 09000050469 un uz tā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu
Nr.09000050469005, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – EUR 45 000, izsoles solis – EUR 500, izsoles nodrošinājums – EUR 4500, reģistrācijas maksa – EUR 50. Maksimālais izpirkuma
termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 6. septembra plkst.16 Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8
līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums – EUR 4500 – un reģistrācijas maksa – EUR 50 –, kuru ieskaita AS «SEB
banka» Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas
domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums
un reģistrācijas maksa par nekustamā īpašuma Lielajā ielā 20A, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā
www.jelgava.lv.

Jelgavas romu kopienas bērni vasaras laikā pilnveido valsts valodas zināšanas, apgūstot alfabētu un
papildinot latviešu valodas vārdu krājumu. Mācības norit neformālā gaisotnē, iesaistot bērnus spēlēs
un citās radošajās aktivitātēs gan iekštelpās, gan arī svaigā gaisā.
Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Šomēnes Jelgavā notiek informatīvi izglītojoša nometne Jelgavas
romu kopienas bērniem. Tās laikā 12 romu
bērni trīs reizes nedēļā
Sabiedrības integrācijas
pārvaldē caur spēlēm
un radošām aktivitātēm apgūst latviešu
valodu un pilnveido
savstarpējās komunikācijas prasmes.
«Interese par nodarbībām ir liela,» atklāj Sabiedrības integrācijas
pārvaldes vadītāja Ilga Antuža.
Viņa stāsta, ka grupā ir četri
bērni, kuri, uzsākot nodarbības,
vispār nerunāja latviski – daži no
viņiem valodu saprot, bet vēl jūtas
nedroši runāt. Nodarbībās piedalās arī divu izglītojošās nometnes
dalībnieku mamma Anžela Janavičute, kas ir atbalsts ne tikai
savām atvasēm, bet arī pārējiem
bērniem, palīdzot iztulkot tiem
nesaprotamās frāzes. «Mani bērni

nodarbības apmeklē ar prieku.
Protams, ir problēmas ar celšanos
no rītiem, bet kopumā bērni šeit
jūtas labi, un mana klātbūtne
viņiem sniedz drošības izjūtu,»
stāsta Anžela.
Nometnē piedalās bērni vecumā no četriem līdz 12 gadiem. Nometnes dalībnieki mācās latviešu
valodas alfabētu, jaunus vārdus
un pareizu to izrunu. Papildus
latviešu valodai bērni apgūst arī
matemātiku un dabaszinības.
Mācību procesa ietvaros audzēkņi
apmeklēs Svētās Trīsvienības baznīcas torni un iepazīsies ar pilsētas
bibliotēkas darbu. Savukārt no
1. līdz 5. augustam bērni piedalīsies vasaras nometnē «50 dienās
apkārt pasaulei», kas norisinās
Jelgavas bērnu un jauniešu centra
«Junda» nometnes vietā «Lediņi».
Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja Iveta Krūmiņa, kas vada nodarbības nometnē, stāsta, ka bērni
viens otram palīdz. «Ja kādam
kaut kas nav saprotams, otrs to
iztulko romu valodā,» atklāj skolotāja, piebilstot, ka izglītošanās ir
abpusēja – arī viņa iemācās kādu

jaunu vārdu. Katra nodarbība
sākas ar sasveicināšanās rituālu
aplī – nometnes dalībnieki kopā
ar skolotāju dzied sasveicināšanās
dziesmu, un pēc tam katrs pastāsta, ko darījis vakar. Pēc nodarbību
pirmā cēliena bērni dodas ārā, lai
izkustētos svaigā gaisā.
Jāpiebilst, ka ideja organizēt
šāda veida nometni radās, Jelgavas pašvaldības Sabiedrības
integrācijas komisijā skatot
jautājumu par romu bērniem,
kuri dzimuši ārpus Latvijas, atgriezušies Jelgavā pēc ilgstošas
uzturēšanās ārzemēs vai kuriem
ir būtisks latviešu valodas zināšanu trūkums, lai spētu uzsākt
vai turpinātu mācības vispārizglītojošā iestādē. Nometni, kas
notiek no 1. līdz 29. jūlijam, organizē Sabiedrības integrācijas
pārvalde sadarbībā ar Izglītības
pārvaldi un Sociālo lietu pārvaldi. Romu bērniem mācības
notiek trīs reizes nedēļā no
pulksten 10 līdz 14 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē. Pedagogu
nodrošina Jelgavas Izglītības
pārvalde.

Bērniem ar invaliditāti būs papildu
atbalsts; jāpiesakās izvērtēšanai
 Sintija Čepanone

Līdz 5. augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē bērnus ar invaliditāti
var pieteikt individuālajai izvērtēšanai, kas viņiem un viņu vecākiem
ļaus saņemt atbalsta
pasākumus projekta
«Atver sirdi Zemgalē»
laikā. Izvērtēšanas mērķis ir nevis uzstādīt diag
nozi, bet gan saprast,
kā bērnam trūkst, lai
viņš justos labāk, tātad
– kāds atbalsts viņam
nepieciešams. Ģimenes
izvērtēšanai aicinātas
pieteikties laicīgi, jo
vērtējumu varēs saņemt
ierobežots skaits bērnu.
Bērna individuālo izvērtēšanu
veiks profesionāls speciālists, nosakot, kas bērnam papildus nepieciešams, lai uzlabotu viņa veselības
stāvokli. Tādējādi tiks identificēti

atbalsta pasākumi. Jāuzsver, ka
tik individuāla pieeja cilvēkiem ar
veselības traucējumiem Latvijā
tiek īstenota pirmoreiz, turklāt
rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai pats bērns, bet arī viņa vecāki.
Individuālajai izvērtēšanai var
pieteikt ikvienu Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētu bērnu līdz
17 gadiem (ieskaitot), kuram
noteikta invaliditāte. Papildus uz
atbalstu var pretendēt arī bērnu
ar funkcionālajiem traucējumiem,
kuri dzīvo ģimenēs, likumiskie
pārstāvji, arī audžuģimene – gadījumos, ja bērns dzīvo audžuģimenē, informē Jelgavas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes projektu vadītāja Liene
Rulle. Viņa skaidro, ka pēc bērna
individuālā izvērtējuma veikšanas
varēs pretendēt uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, «atelpas
brīža» pakalpojumiem, kas paredz,
piemēram, pieskatīt bērnu, nodrošināt pašaprūpi, konsultācijas
ar speciālistiem, kā arī aprūpes

pakalpojumiem bērnam līdz četru
gadu vecumam (ieskaitot), nodrošinot bērna aprūpi un uzraudzību,
attīstīt viņa pašaprūpes spējas un
saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Lai pieteiktos uz individuālo
izvērtēšanu, bērna ar invaliditāti
vecāki, likumiskie pārstāvji vai
audžuģimenes līdz 5. augustam
aicinātas vērsties Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9, 128. kabinetā,
pie sociālās darbinieces Sandras
Knīsas. Pieņemšanas laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un
no pulksten 15 līdz 19, trešdienās
no pulksten 9 līdz 12. Piesakot
bērnu individuālai izvērtēšanai,
līdzi jāņem dokuments, kas apliecina bērna pārstāvības tiesības,
un VDEĀVK atzinums par to, ka
bērnam piešķirta invaliditāte, vai
bērna invalīda apliecība.
Jāpiebilst, ka atbalsta pasākumi
bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem tiks sniegti Eiropas Sociālā
fonda finansētā projekta «Atver
sirdi Zemgalē» gaitā.
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Īsi
 Piektdien, 15. jūlijā, gaidāmas izmaiņas Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa skatu
laukuma darba laikā. Torņa skatu
laukums 15. jūlijā būs slēgts šādos
laika posmos: no pulksten 11.30 līdz
12; no 13 līdz 14; no 15 līdz 16 un
no 17 līdz 17.30, informē Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs.
 Šonedēļ Pils salā sākusies
arheoloģiskā ekspedīcija, kuras
mērķis ir izpētīt Napoleona kara
laika (1812) kapulauku. «Galvenais mērķis ir izpētīt kapulauku
– noskaidrot, cik daudz un kur,
kā apglabāti karavīri. Savukārt ar
pieaicinātu ekspertu palīdzību ceram pēc kauliem pārliecināties par
mirušo dzimumu un noteikt aptuveno vecumu,» atklāj ekspedīcijas
vadītājs Andris Tomašūns, piebilstot,
ka izrakumi tiek veikti līdzās vietai,
kurā pērn ekspedīcijas laikā tika
atrastas cilvēka mirstīgās atliekas.
Ekspedīcijas dalībnieku skaits pa dienām mainās, bet pamatā tie ir 4 – 5
cilvēki. Grupa strādās gan šonedēļ,
gan nākamnedēļ, un A.Tomašūns
uzsver, ka tiek gaidīti papildspēki –
interesenti aicināti sazināties ar viņu
pa tālruni 29555695 vai sociālajos
tīklos.
 16. jūlijā Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a no pulksten 11
notiks bērnu sacensības «Rāpotāju čempionāts 2016», kurā aicināti
piedalīties bērni no sešu mēnešu līdz
piecu gadu vecumam. Dalībnieki
sacentīsies septiņās vecuma grupās.
Interesenti aicināti pieteikties līdz
14. jūlijam pa tālruni 28356153.
 Turpmāk jautājumos par elektroapgādi klienti aicināti zvanīt
pa bezmaksas informatīvo tālruni
8403, bet elektrotīkla bojājumus
pieteikt pa bezmaksas tālruni 8404
– lai atvieglotu iedzīvotājiem komunikāciju ar AS «Sadales tīkls»,
no 1. jūlija uzņēmums ieviesis
četrzīmju klientu servisa tālruņu
numurus. Līdz šim klienti saziņai
ar AS «Sadales tīkls» izmantojuši
informatīvo bezmaksas klientu
servisa tālruni 80200403 un elektroapgādes traucējumus pieteica,
zvanot pa tālruni 80200404, bet
turpmāk komunikācijai klienti ir aicināti izmantot saīsinātos četrzīmju
tālruņa numurus – attiecīgi 8403 un
8404, informē «Sadales tīkla» preses
sekretāre Tatjana Smirnova, piebilstot, ka esošie astoņzīmju tālruņa
numuri paralēli jaunajiem četrzīmju
numuriem darbosies vēl trīs gadus.
 Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) apkopotie dati par reģistrēto
bezdarba līmeni valstī liecina, ka
Jelgavā jūnijā bezdarba līmenis
mazliet sarucis, salīdzinot ar maija
rādītājiem. Jūnijā Jelgavā bezdarba
līmenis bija 6,4 procenti, kas ir
nedaudz mazāks nekā maijā (6,6
procenti). Saskaņā ar NVA datiem
mūsu pilsētā bezdarba līmenis kaut
nedaudz, tomēr sarūk jau kopš februāra. Reģistrētā bezdarba līmenis
valstī jūnija beigās bija 8,3 procenti.
Mēneša laikā tas samazinājies par
0,1 procentpunktu.
 Latvijā kopumā valsts atbalsta
programmā daudzbērnu ģimenēm
«3+ Ģimenes karte» šobrīd iesaistījušies 107 uzņēmumi, bet joprojām
tiek gaidīti jauni atbalstītāji – pieteikumu organizācijas aicinātas sūtīt
pa e-pastu info@godagimene.lv.
Jelgavā šobrīd atlaižu programmā
iesaistījusies Jāņa Rozes grāmatnīca,
«Zvaigzne ABC» un «Globuss» grāmatnīcas, DUS «Statoil» un «Neste
Oil», bērnu izklaižu centrs «Bossiks»,
Mēness aptieka, labdarības veikals
«Tuvu», apģērbu veikals «Meta». «3+
Ģimenes karte» ir izsniegta vairāk
nekā 16 000 daudzbērnu ģimeņu
Latvijā, tostarp Jelgavā izsniegtas 668
kartes, informē projekta koordinatore
Marta Bormane, piebilstot, ka karšu
lietotāji pa e-pastu info@godagimene.lv aicināti sūtīt savus ierosinājumus
par organizācijām, kurās vēlētos
saņemt atlaides. Plašāka informācija
par «3+ Ģimenes karti» – mājaslapā
www.godagimene.lv.
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Valsts restartēs biznesa inkubatorus
 Ilze Knusle-Jankevica

atjaunoti biznesa inkubatori, šim mērķim
atvēlot 32,8 miljonus eiro no ES strukBezpilota lidmašīnas «Airtūrfondiem. 25,7 miljoni paredzēti tieši
Dog», bērnu biezenis «Rūbiznesa inkubatoru izveidei un darbībai
dolfs», veselīgais muslis «Grareģionos, informē Ekonomikas ministrija.
ci», kosmētika «Kivvi», zīmoPiešķirtais finansējums paredzēts
la «Kukuu» mēbeles, spēle
biznesa inkubatoru darbības nodroši«Brīnumzeme» platformā
nāšanai līdz 2023. gada 31. decembrim,
draugiem.lv, augļu kubi, tējas
un šajā plānošanas periodā tiks mainīts
«TOK-TOK-TEA» – šie ir tikai
līdzšinējais inkubatoru modelis. Lai šis
daži no produktiem, kas tapupakalpojums būtu pieejams visā Latvijā
ši Jelgavas biznesa inkubatora
un tā kvalitāte izlīdzinātos, inkubācijas
uzņēmumos. Beidzot valstiskā
pakalpojumu pieejamību reģionos nolīmenī ir pieņemts lēmums
drošinās Latvijas Investīciju un attīstības
finansiāli atbalstīt biznesa
aģentūra (LIAA), kam līdz 1. augustam jāinkubatoru izveidi, un plānots,
iesniedz projekts finansējuma saņemšanai
ka jau rudenī Jelgavā darbu
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.
sāks jauns biznesa inkubators.
Lai gan aģentūrai dokumenti jāizskata
divu mēnešu laikā un pozitīva lēmuma
Iepriekšējā plānošanas periodā ar Ei- gadījumā Jelgavā biznesa inkubators sāks
ropas Savienības fondu atbalstu Jelgavā darbu ne agrāk kā oktobrī, priekšdarbi
biznesa inkubatora darbību nodrošināja jau ir veikti.
pilnsabiedrība «JIC biznesa inkubators»,
un daudzi inkubatora uzņēmumu radītie Atradīsies jau zināmā vietā
produkti joprojām ir Latvijas tirgū. Kad
Lai netiktu kavēta biznesa inkubatora
2014. gadā beidzās programmas finansē- izveide, LIAA jau veikusi sarunas ar Jelgajums, beidzās arī inkubatora darbība. Val- vas pilsētas pašvaldību, gan pārrunājot indībai izdevās atrast finansējumu nelielam kubatora darbības modeli, gan vienojoties
programmas turpinājumam – no 2015. par tā atrašanās telpām. «Jaunais biznesa
gada jūnija Jelgavā, Zemgales Darījumu inkubators atradīsies Peldu ielā 7,» stāsta
centrā, darbojās Zemgales Apvienotais LIAA Biznesa inkubatoru departamenta
biznesa inkubators, ko pārvaldīja SIA Reģionālo pilsētu nodaļas vadītāja Laura
«Energo consult». «Beidzoties finansēju- Očagova, norādot, ka Jelgavas biznesa
mam, arī šī biznesa inkubatora darbība inkubatora pamatdarbības zona ir pilsēta
Jelgavā tika pārtraukta. Bez valsts vai un Jelgavas, Ozolnieku, Auces, Dobeles,
Eiropas naudas nodrošināt inkubatora Tērvetes novads. Jāpiebilst, ka Peldu
pakalpojumus fiziski nav iespējams. ielā 7 biznesa inkubators atradies arī
Savukārt seši septiņi mēneši ir pārāk īss agrāk – kad tā operators bija «JIC biznesa
laiks, lai varētu pateikt, cik dzīvotspējīgi inkubators».
būs inkubatora uzņēmumi. Šajā laikā
Viens no biznesa inkubatora piepaguvām izdarīt atsevišķas lietas, bet dāvātajiem pakalpojumiem ir telpu
analīzi par to, cik un kuri uzņēmumi nodrošinājums (aprīkotu vai neaprīkotu
joprojām darbojas, veikuši neesam,» stāsta darbavietu noma). «Pamatpakalpojums,
Zemgales Apvienotā biznesa inkubatora ko piedāvāsim bez maksas, ir tā saucamais
izpilddirektors Matīss Krēsliņš.
atvērtais ofiss jeb aprīkota darbavieta,
lai, noslēdzot līgumu ar inkubatoru,
Finansējums būs septiņiem gadiem uzņēmumam uzreiz nerastos materiāLai atbalstītu jaunu, dzīvotspējīgu un las saistības. Kopumā jaunā biznesa
konkurētspējīgu komersantu izveidi un inkubatora koncepcija ar to atšķiras no
attīstību Latvijas reģionos, Latvijā tiks iepriekšējām, ka neturēsim tukšas lielas

«Galvenais – ieviest inovācijas» «Būtiski ir sadarboties»
Andris Rāviņš, Jelgavas
domes priekšsēdētājs:
«Inkubatori kā biznesa
veidošanās centri ir ļoti
vajadzīgi, un svarīgi,
ka tie atradīsies valsts
ekonomiskās attīstības
centros. Tiesa, var diskutēt par inkubatoru organizēšanas modeli, tomēr mums svarīgākais ir
veidot sadarbību ar LLU un piesaistīt uzņēmējdarbībai zinātniekus, radot inovatīvas biznesa
formas un idejas, kas ir arī ES uzstādījums.
Mums jau ir labi piemēri tam, kā LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes zinātnieki sadarbībā ar
uzņēmējiem radījuši jaunas receptes un jaunus
produktus, kas iegājuši apritē un iekaro vietējo
un eksporta tirgu. Tieši saiknes stiprināšana
starp uzņēmējdarbību un zinātni un inovācijas
būs viens no galvenajiem Jelgavas pilsētas
pašvaldības ieguvumiem, atjaunojot pilsētā
biznesa inkubatoru. Otrs lielākais ieguvums būs
jaunas darbavietas – gan pašā inkubatorā, gan
uzņēmumos, kas izveidosies un attīstīsies. Tas
paaugstinās kopējo labklājības līmeni pilsētā.»

Imants Kanaška, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju
asociācijas priekšsēdētājs:
«Biznesa inkubatora
ideju un izpildi vērtēju pozitīvi, jo tā ir
iespēja jaunam un arī
zināmā mērā nepieredzējušam cilvēkam uzsākt uzņēmējdarbību.
No iepriekšējā plānošanas perioda Jelgavas biznesa inkubatora darbības laika
mums ir spilgti piemēri tam, kā izaug
inkubatora uzņēmumi. Piemēram, pasaulē
zināmais uzņēmums «Helico Aerospace
Industries», kas izstrādājis bezpilota
lidaparātu «AirDog», arī uzņēmums «Lat
Eko Food», kas ražo ekoloģiskos bērnu
biezeņus, ir uzbūvējis rūpnīcu Ādažos. Bez
inkubatora palīdzības to būtu ļoti grūti
realizēt. Vērtējot kopumā, valsts atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai ir diezgan
paskops – biznesa inkubatori un uz jautājuma zīmes esošais mikrouzņēmuma
nodokļa režīms –, tāpēc jo svarīgāk ir tas,

Foto: Austris Auziņš

Ar uzņemšanas
nosacījumiem biznesa
inkubatorā var iepazīties
MK noteikumos
Nr.835 «Noteikumi par
darbības programmas
«Uzņēmējdarbība un
inovācijas» papildinājuma
2.3.2.1. aktivitāti
«Biznesa inkubatori»».
Nozares, kurām nav
paredzēts atbalsts:
• tirdzniecība,
• tērauda rūpniecība,
• sintētisko šķiedru ražošana,
• lauksaimniecība,
• zivsaimniecība un akvakultūra,
• ogļu rūpniecība,
• alkoholisko dzērienu ražošana,
• tabakas izstrādājumu ražošana,
• kuģu būve,
• finanšu starpniecība,
• komercpakalpojumi,
• azartspēles.

platības un negaidīsim, kad kādam tās
ievajadzēsies – inkubatoru vajadzībām
izmantosim tik plašas telpas, cik konkrētā
brīdī būs nepieciešams. Esam paredzējuši
līdzfinansējumu līdz 50 procentiem biroja
un ražošanas telpu nomai vietā, kas ir ērta
uzņēmējam. Piemēram, ja uzņēmējam jau
ir ražotne citā Jelgavas galā, tam nebūs
tā jāpārceļ uz Peldu ielu – atbalstu telpu
nomai tas varēs saņemt tāpat,» piebilst
L.Očagova.

Meklē vadītāju

Tāpat procesā ir Jelgavas biznesa inkubatora vadītāja meklēšana – šodien noslēdzas pretendentu pieteikumu iesniegšana.
Pēc saņemto pieteikumu izskatīšanas
tiks organizēta tālākā atlase, un LIAA
prognozē, ka biznesa inkubatora vadītājs
varētu būt zināms rudenī.
Vadītājs tiek meklēts uz noteiktu
laiku – līdz 2023. gada 31. decembrim.
lai biznesa inkubators būtu pieejams un
pēc iespējas vairāk cilvēku uzsāktu uzņēmējdarbību. Visa pamatā būs cilvēki,
kas strādās biznesa inkubatorā un veidos
sadarbību ar uzņēmēju organizācijām
un pašvaldībām. Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācija ir gatava sadarbībai,
jo mums jau ir šāda pieredze ar «JIC
biznesa inkubatoru» – apmācības un
semināri, ko rīkojām sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru,
inkubatora uzņēmumiem un arī abu
organizāciju biedriem bija bez maksas. Ir
arī negatīvie piemēri – diemžēl Zemgales
Apvienotā biznesa inkubatora aktivitāti
nekādi nejutām, un tā darbību uzskatu
par nesekmīgu.
Vēl esam gatavi sniegt konsultācijas un
nodrošināt biznesa mentorus – esam sākuši apzināt savus biedrus uzņēmumos,
kas būtu gatavi kļūt par mentoriem. Šie
momenti ir svarīgi, jo bizness tomēr ir riskanta lieta, bet cilvēki, kuri spēj pabarot
sevi, savu ģimeni un vēl dot darbu citiem,
ir pamatu pamats. Tā arī izaug vidējie un
lielie uzņēmumi.»

Viņa galvenie pienākumi būs inkubatora
vadība un komersantu konsultēšana par
inkubatora un citiem LIAA sniegtajiem
pakalpojumiem. Kā norāda LIAA Biznesa inkubatoru departamenta Reģionālo
pilsētu nodaļas vadītāja, jaunā biznesa
inkubatora pievienotā vērtība būs tā, ka
tajā interesenti varēs saņemt informāciju
arī par LIAA aktualitātēm, piemēram,
plānotajām valsts amatpersonu vizītēm
uz ārzemēm ar iespējām piedalīties uzņēmējiem, dalību starptautiskās izstādēs,
eksporta un citiem pakalpojumiem.
Tā kā inkubatora veiksmīgas darbības
pamatā ir sadarbības veidošana un labas
komunikācijas prasmes, par kandidātu
priekšrocību tiek uzskatīta rekomendācija
no pašvaldības. Vēl nepieciešamas ļoti
labas angļu valodas zināšanas, lai varētu
strādāt ar starptautiskiem dokumentiem,
un darba pieredze uzņēmējdarbības konsultāciju sniegšanā.

Inkubācija ir process

LIAA, piedāvājot savu redzējumu par
biznesa inkubatoru darbību Latvijā nākamajā plānošanas periodā, centīsies iedzīvināt pasaules praksi, uzsverot: inkubācija
ir process, kas ļauj jaunam uzņēmumam
izprast visas uzņēmējdarbības nianses
un apgūt nepieciešamās prasmes veiksmīgai uzņēmuma vadīšanai un darbības
nodrošināšanai. «Negribam un nevaram
pieļaut, ka uzņēmumi uz inkubatoru
nāk tikai tāpēc, lai iegūtu kādu labumu,
piemēram, lai dabūtu finansējumu prototipa izstrādei vai tiktu pie mājaslapas,» tā
L.Očagova, uzsverot, ka jāmaina ne tikai
inkubatora darbības stratēģija un piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet arī uzņēmēju
domāšana un attieksme.
Lai to veicinātu, katru gadu komersantam tiks noteikti sasniedzamie mērķi, no
kuriem arī būs atkarīgs nepieciešamais
atbalsta veids un pakalpojumi, ko uzņēmums saņems. Tāpat reizi gadā plānots
rīkot tikšanos ar biznesa eņģeļiem, lai

iesācēji biznesa jomā varētu attīstīt savas
komunikācijas un biznesa prasmes un
nodibinātu kontaktus.
Jāpiebilst, ka maksimālais uzņēmuma
inkubēšanās periods ir četri gadi.

Piedāvās arī grantus

Jaunā koncepcija paredz, ka inkubējamiem uzņēmumiem tiks piedāvāts arī līdz
šim nebijis pakalpojums – grants kādam
no diviem konkrētiem mērķiem. Grants
līdz 10 000 eiro paredzēts dažādiem specifiskiem pakalpojumiem, ko uzņēmumam
būtu grūti atrast caur iepirkuma procedūru. «Tas var būt eksperta slēdziens,
zinātnieku vai citu speciālistu piesaiste
prototipēšanā, varbūt uzņēmumam
jau bijusi sadarbība ar kādu speciālistu
un sadarbību nepieciešams turpināt,»
iespējamās situācijas, kad varēs izmantot
grantu, ieskicē L.Očagova. Savukārt
grants līdz 5000 eiro paredzēts iekārtu
iegādei, bet, lai to saņemtu, uzņēmumam
vismaz gadu jābūt inkubatorā un jābūt
komisijas apstiprinājumam par izvirzīto
mērķu sasniegšanu.
Šos abus grantus uzņēmums varēs
izmantot vienu reizi visā inkubēšanās
periodā.

Gatavojiet pieteikumus!

Ir izstrādāti kritēriji uzņēmumiem
uzņemšanai biznesa inkubatorā: tam
jābūt mazajam vai vidējam uzņēmumam;
no tā dibināšanas līdz iestāšanās brīdim
inkubatorā nav pagājuši vairāk nekā trīs
gadi; tā darbības joma nav Ministru kabineta noteikumu neatbalstāmo nozaru
sarakstā.
Uzņemšana inkubatorā plānota cikliski. L.Očagova skaidro, ka uzņemšanu
plānots organizēt reizi ceturksnī, lai
komersants var laikus sagatavot nepieciešamos dokumentus. Iesniegumus izvērtēs
speciāla komisija, kurā būs dažādu jomu
pārstāvji. «Ļoti ceram, ka pirmā uzņemšana būs jau oktobrī,» viņa piebilst.
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Futbolisti uzvar
FS «Metta/LU»

10. jūlijā ZOC aizvadīta «SynotTip» Latvijas futbola Virslīgas 14. kārtas spēle,
kurā FK «Jelgava» ar 2:0 uzvarēja FS
«Metta/LU» vienību. Vārtus jelgavnieku labā guva Mindaugs Grigarāvičs
un Andrejs Kovaļovs. Nākamā spēle
mūsējiem Virslīgā ir 25. jūlijā ZOC
pret «RFS» komandu. Mača sākums
– pulksten 19. Šobrīd FK «Jelgava»
turnīra tabulā ar 13 spēlēs izcīnītiem
19 punktiem atrodas 4. vietā. Tāpat
zināms, ka jelgavnieku pretinieki Latvijas kausa izcīņas astotdaļfinālā būs
Latvijas čempionāta 1. līgas vienība
FC «Skonto». Spēle notiks 17. jūlijā
pulksten 18 izbraukumā – «Skonto»
stadionā Rīgā.

Paula Zavinska –
Eiropas čempione

Nedēļas nogalē Itālijas
pilsētā Veronā norisinājās Eiropas čempionāta BMX sacensības
bērnu, jauniešu un
krūzeru grupās. Par
Eiropas čempioni G10
grupā kļuva jelgavniece Paula Zavinska
(attēlā) («Mītavas kumeļi»/BJSS), bet sudrabu izcīnīja Paula Kibare. Trešo vietu B8
grupā izcīnīja vēl viens «Mītavas kumeļu»
braucējs – Markuss Soļims. B8 grupā finālā tika jelgavnieks Rodrigo Antulis, kurš
izcīnīja 7. vietu. Eiropas čempionātā junioriem un pieaugušajiem Kristens Krīgers
un Vanesa Buldinska savos braucienos
finālā neiekļuva.
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SPORTS
Bergs dosies uz
paralimpiskajām spēlēm

12. jūlijā nosaukts Latvijas delegācijas
sastāvs – sportisti, kuri pārstāvēs Latviju vasaras paralimpiskajās spēlēs, kas
no 7. līdz 18. septembrim norisināsies
Riodežaneiro. Tajā iekļauts arī invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība»
sportists Edgars Bergs, kurš veselības
apstākļu dēļ izlaida Londonas paralimpiskās spēles 2012. gadā. Ar treneres
Maijas Ukstiņas palīdzību 2015. gada
rudenī sportists sevi lieliski pierādīja
pasaules čempionātā Dohā, kur tikai
par diviem centimetriem atpalika no 1.
vietas un ar 14 metru tālu lodes grūdienu izcīnīja sudraba godalgu. Kopumā
Latvijas delegācijas sastāvā iekļauti 11
sportisti, un tas ir rekordliels skaits.

Jelgavnieks palīdz Latvijas
junioru airēšanas izlasei

Lietuvas pilsētā
Traķos 9. un 10.
jūlijā notika Eiropas
junioru čempionāts
akadēmiskajā airēšanā, kurā Latvijas izlases sastāvā piedalījās
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) audzēknis Jānis Timbors. Puišu
pārairu četriniekā jelgavnieka pārstāvētā
komanda 18 laivu konkurencē ierindojās
14. vietā. «Ļoti gribējām, lai komanda
tiek B finālā, taču tas neizdevās. C finālā
pirmās trīs vietas finišēja vienas sekundes
ietvaros, tādēļ var teikt, ka mums nedaudz
nepaveicās. Šobrīd esam tik stipri, cik
esam. Turpināsim strādāt,» sava audzēkņa
startus komentē BJSS trenere Agita Puriņa.

Jelgavas nakts pusmaratonā –
līdz pat 4000 dalībnieku
 Ģirts Pommers

Jau trešo gadu Jelgavā
notiks viens no pilsētas
galvenajiem notikumiem
sporta dzīvē – Jelgavas
nakts pusmaratons, kas šogad skriet gribētājus pulcēs
23. jūlija vakarā. «Salīdzinot
ar pagājušo gadu, šoreiz
nedaudz mainīts gan sacensību sākuma laiks, gan
maršruts. Skrējienu uzsāksim pulksten 22.15, kas ir
par piecpadsmit minūtēm
vēlāk, lai skrējēji izjustu
nakts skriešanas burvību,
un no trases izņemta distance caur Uzvaras parku
– tā vietā sportisti skries
gar Stacijas parku,» par
novitātēm informē Jelgavas
Sporta servisa centra sporta pasākumu organizatore
Aļona Fomenko.
Jelgavas nakts pusmaratons ir
iekļauts skriešanas seriālā «Bigbank Skrien Latvija», kas šogad
notiek septiņos posmos. Mūsu pilsētā
Latvijas skrējēji simboliski izskries
sportošanas sezonas ekvatoru – pēc
Jelgavas plānoti vēl trīs posmi.
Jau maija sākumā kļuva zināms,
ka Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošinās bezmaksas dalību Jelgavas
nakts pusmaratonā pirmajiem 500
pilsētniekiem, kuri deklarēti Jelgavā.
Tika piešķirtas 200 bezmaksas kvotas
piecu kilometru skrējienam, 200 –
«Nike» 10 kilometru skrējienam, 100
– pusmaratona dalībniekiem, kā arī
neierobežotā skaitā bērnu skrējiena
un nūjošanas dalībniekiem. «Visas
Jelgavas pašvaldības piešķirtās kvotas
ir aizpildītas. Skriešana mūsu pilsētā
tiešām ir ļoti populāra – par to var
pārliecināties Jelgavas ielās un stadionos. Šobrīd skrējienam reģistrējušies
jau ap 2500 skrējēju, bet, pēc mūsu

pieredzes, lielākā aktivitāte ir pēdējā
reģistrēšanās nedēļā, tādēļ droši var
teikt, ka Jelgavā skries apmēram 3500
– 4000 sportistu. Un tas būs jauns šī
skrējiena dalībnieku rekords,» atklāj
A.Fomenko.
Līdzīgi kā citos šī skriešanas seriāla posmos, arī Jelgavas skriešanas
trase izveidota ar mērķi, lai skrējēji
ne tikai spētu uzstādīt augstvērtīgus
sportiskos rezultātus, bet arī pie
reizes apskatītu pilsētas skaistākās
vietas. Trasē būs arī dažādi atbalsta
punkti, kuros skrējēji tiks uzmundrināti ar gaismas un skaņas efektiem.
Visiespaidīgākais objekts visā trasē
būs Jelgavas pils pagalms, caur kuru
dalībniekiem būs iespēja izskriet.
Naksnīgais skrējiens noslēgsies Pasta
salā, kur dalībniekus ar enerģisku
rokmūziku uzmundrinās grupa «Pienvedēja piedzīvojumi».
Skriešanas svētkus Jelgavā uzsāks
bērni – bērnu skrējiena sākums plānots pulksten 20. Visu pārējo distanču
– piecu, desmit kilometru un pusmaratona – skrējēji un nūjotāji distancē
dosies reizē, pulksten 22.15.
Tiem, kas neplāno piedalīties skrējienā, kā arī pilsētas viesiem un
sportistu atbalstītājiem būs iespēja
iesaistīties citās aktivitātēs. No pulksten 17 Pasta salā būs pieejamas
dažādas aktivitātes bērniem, tajā
pašā laikā Driksā notiks ūdens motociklu paraugdemonstrējumi un pirmo
reizi – bezmaksas tautas sacensības
«Ūdensbumbu skriešanās 2016».
Pulksten 21 plānota putu ballīte,
kas tiks organizēta sadarbībā ar
«Sportland», bet piecpadsmit minūtes
vēlāk uz Pasta salas skatuves pirmo
reizi kāps Eduards Grieze ar grupu.
Jāpiebilst, ka mākslinieks ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos
priecēs arī no pulksten 22.45 līdz
23.30. Vakara noslēdzošais muzikālais priekšnesums būs no rokgrupas
«Pienvedēja piedzīvojumi», pēc tam
– apbalvošana, kas plānota bez piec-

VESELĪBAS TESTS STARTA RĪTĀ
Ja uz visiem šiem septiņiem apgalvojumiem varat atbildēt ar «jā», tad droši varat
piedalīties skriešanas sacensībās. Ja uz kādu tomēr nevarat atbildēt apstiprinoši,
dalība pasākumā būtu nopietni jāizvērtē.
• Man ir normāla ķermeņa temperatūra.
• Nav noguruma sajūtas.
• Iepriekšējā naktī izgulējos.
• Lietoju pareizu uzturu un šķidrumu pirms skrējiena.
• Man nav saaukstēšanās simptomu (drudzis, galvassāpes, kakla sāpes, klepus, iesnas).
• Nejūtu sāpes vai diskomfortu krūšu rajonā.
• Nav vēdera sāpju, nelabas dūšas.

MEDIĶU IETEIKUMI SKRĒJIENA
DALĪBNIEKIEM:
• ja pēdējā laikā bijušas kādas veselības problēmas vai trauma, iespējams, organisms
vēl nav pienācīgi atguvies, tādēļ vēl pirms skrējiena konsultējies ar ārstu par dalību tajā;
• ieklausies savās sajūtās skriešanas laikā un laikus ej malā, lai atveldzētos, atpūstos
un vērstos pie mediķiem, ja sajūti jebkādu diskomfortu, tajā skaitā nespēku, vājumu,
galvas reibšanu, redzes miglošanos, līdzsvara traucējumus, galvassāpes, spiedošu
sajūtu krūtīs, elpas trūkumu.

Foto: no JV arhīva
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Sporta pasākumi
14. jūlijā pulksten 18 – tūristu kanoe
laivu sacensības (Pasta salā).
15. jūlijā pulksten 10 – galda tenisa
rīti (Sporta hallē).
15. jūlijā pulksten 18 – vingrošanas
nodarbība «Līdzsvars un balanss» (Pasta
salā).
16. jūlijā pulksten 10 – sporta aktivitātes bērniem un skriešanas koptreniņš
(Pasta salā).
17. jūlijā pulksten 10 – nūjošanas
nodarbība (Pasta salā).
19. jūlijā pulksten 17.30 – krosmintona nodarbība (Pasta salā).
19. jūlijā pulksten 22 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
20. jūlijā pulksten 18 – vingrošanas
nodarbība «Energy mix» (Pasta salā).

Piedāvā darbu
SIA «Lode» (reģ.Nr.50003032071) aicina
darbā ražošanas operatorus(-es) Ānes ražotnē. Pieteikties, nosūtot CV pa e-pastu
info@lode.lv.

Meklē darbu
Meklēju darbu jūsu vasarnīcā – pļauju
zāli, zāģēju malku un daru daudz ko citu.
Ir automašīna. T.29726383.
Apsargs meklē darbu. Ir apsardzes sertifikāts un vadītāja tiesības. T.25968183.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

Pērk
Ledusskapi. T.27138054.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā. T.29884983
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas.
T.29954171.

Pārdod
Jelgavas nakts pusmaratons
Programma
Piektdien, 22. jūlijā
12.00|20.00
EXPO jeb numuru izņemšana (Pasta salā)
Sestdien, 23. jūlijā
no 12.00
EXPO jeb numuru izņemšana (Pasta salā)
no 17.00
Aktivitātes bērniem (Pasta salā)
17.00 – 18.30 Ūdens motociklu paraugdemonstrējumi (Driksā)
17.00 – 19.00 Ūdensbumbu sacensības (Driksas kanālā)
20.00
Starts bērnu skrējienam (Pasta salā)
21.00
Putu ballīte sadarbībā ar «Sportland» (Pasta salā)
21.15 – 22.00 Uzstājas Eduards Grieze ar grupu (Pasta salā)
22.15
Starts pusmaratonam, 5 km, 10 km skrējieniem un nūjošanai (Pasta salā)
22.45 – 23.30 Uzstājas Eduards Grieze ar grupu (Pasta salā)
23.45 – 00.45 Uzstājas grupa «Pienvedēja piedzīvojumi» (Pasta salā)
00.45 – 1.30
Apbalvošana (Pasta salā)

padsmit minūtēm vienos.
Jāpiebilst, ka joprojām ir iespēja
piedalīties projekta «Sporto un esi
vesels» īstenotajos skriešanas koptreniņos, kuri tiek organizēti divas reizes
nedēļā. Treneru A.Fomenko un Nataļjas Gorškovas vadībā tie līdz Jelgavas
pusmaratonam plānoti 16. jūlijā pulksten 10 un 19. jūlijā pulksten 22.
Reģistrēties Jelgavas nakts pusmaratonam var gan internetā (mājaslapā
www.jelgavaspusmaratons.lv un www.
bigbankskrienlatvija.lv), gan «Sport-

land» veikalos. Tāpat reģistrācija
iespējama sacensību dienā klātienē,
taču – par paaugstinātu maksu.
Par dalību pusmaratona distancē,
reģistrējoties līdz 21. jūlijam, jāmaksā
25 eiro; 10 kilometru distancē – 15
eiro; 5 kilometru distancē – 12 eiro
(jauniešiem, kuri dzimuši pēc 1997.
gada – 6 eiro); 5 kilometru distancē
nūjošanā – 12 eiro, bet dalības maksa
bērnu skrējienā ir 4 eiro. Reģistrējoties 22. un 23. jūlijā, dalības maksa
būs lielāka.

Raitis Kraslovskis, šobrīd
vadošais garo distanču
skrējējs Jelgavā:
«Jāapzinās: lai noskrietu
un justos labi, nepietiek
ar skriešanu vien – ir jānostiprina viss ķermenis.
Tas nenozīmē, ka jāiet
uz svaru zāli, jo arī mājas apstākļos var pildīt vingrinājumus, kas nostiprina vēdera,
muguras, kāju muskuļus. Tas samazina risku
satraumēties vai izjust diskomfortu skriešanas
laikā vai pēc tā. Pirms sacensībām es lēnām
noskrienu apmēram divus kilometrus, izstaipu
muskuļus – tikai tad jūtos gatavs sacensībām.
Noteikti jāpārdomā ēšanas paradumi – pirms
skriešanas vēlams uzņemt ar ogļhidrātiem
bagātus ēdienus (makaroni, auzas, rīsi) – brokastīs tās varētu būt auzas ar jogurtu, banāns.
Izvairos no smagnējiem ēdieniem, un pēdējā
ēdienreize ir apmēram divas stundas pirms
sacensībām. Distances laikā cenšos vienmērīgi
uzņemt šķidrumu – ik pēc 15 minūtēm.»

Edgars Bukšs, skrējējs:
«Lai noskrietu izvēlēto
distanci, svarīgi ir savlaicīgi tai sagatavoties. 10
kilometrus, pēc maniem
uzskatiem, var noskriet
ikviens un ar minimāliem
treniņiem. Divas nedēļas
pirms starta būtu pēdējais brīdis, kad vēl varētu
sagatavoties šādai distancei, pie noteikuma,
ka cilvēks arī ikdienā ir aktīvs. Bet tiem, kas
tiešām ar fiziskām aktivitātēm ir uz «jūs», ar
minimālām slodzēm vajadzētu sākt jau mēnesi
iepriekš. Tās varētu būt, teiksim, pastaigas 3 – 4
kilometru garumā, lēni skrējieni 2 – 3 kilometru
garumā. Protams, vitāli svarīgi ir izvēlēties pareizu skriešanas ātrumu treniņos, nepārpūlēt
sevi. Amatieriem visbiežāk galvenā problēma ir
tas, ka tie pirms treniņiem pienācīgi neiesildās,
skrējiena tempu izvēlas stipri virs savām spējām
un beigās arī neatsildās. Tādā veidā viņi ne tikai
moka organismu, bet arī zaudē skriešanas
prieku un gandarījumu.»

Vafeļu pannu. T.25852628.
Kvalitatīvu melnzemi, smilti, granti,
šķembas. T.20030258
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
T.20500836
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Skaldītu malku ar piegādi. T.29943808.

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Mainu 1-ist. dzīvokli pret 2-ist. dzīvokli.
T.29558600.
Pļauju zāli. T.25994203.
Zemes frēzēšana. T.26041297.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Universālā ekskavatora pakalpojumi.
T.26205029.
Visu veidu iekšdarbi – varu strādāt viens
vai brigādē. T.20336714.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; pārstāvēt jūsu
intereses tiesā. Raiņa 14. T.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
GRIGORIJS VAVOČKA (1942. g.)
PĒTERIS MITROFANOVS (1946. g.)
OLGA MADOŅECKA (1949. g.)
BIRUTA BARANOVA (1926. g.)
JEVGENIJS ROGOĻEVS (1936. g.)
TAMĀRA MOZŽUHINA (1940. g.)
MIHAILS KOSENKO (1940. g.)
ROLANDS BLAUBERGS (1941. g.)
ŅINA GRIGORJEVA (1948. g.).
Izvadīšana 14.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
GUNĀRS ĀBOLIŅŠ (1934. g.).
Izvadīšana 15.07. plkst.12 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2261.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 127.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Inga Lindstrēma. Slēptā uguns». Melodrāma (ar subt.).
12.30 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 149. un 150.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 126.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2261.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 22.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 29.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.10 «Ziņneša nāve: Žurnālistikas patiesā cena». Dok.filma.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.25 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 1.sērija.
1.15 «Musonu zemes». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 26.sērija.
7.55 «Balss pavēlnieks».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 147. un 148.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 8.sērija.
11.50 «Sarunas bez bumbas». Dokumentāla filma.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».*
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 27.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «Amazones iezemiešu kods». Dokumentāla filma.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 6.sērija.
20.55 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
23.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 90.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 161.sērija.
11.45 «Lerijs Krauns». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 76.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 49.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Muļķa diena». Krievijas piedzīvojumu
komēdija (ar subt. latv. val.). 2014.g.
0.00 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.55 «Attīstības kods 2».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 49.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 90.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 25.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Bēthovens». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
11.05 ««Gatavo 3» mežā».
11.40 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 26.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 77. un 78.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 4.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.05 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 23.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.00 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.30 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 4.sērija.
1.25 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 77. un 78.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 32.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 19. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.

6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2262.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 128.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 22.sērija.
11.25 «Rozamunde Pilčere. Uzticēties vai iemīlēties?» Melodrāma.
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.25 «Puķu Ansis». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
13.35 «Tīģeris Ņau Ņau». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 151. un 152.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 127.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2262.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 23.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 30.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Sensācija». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
1.00 «Ziņneša nāve: Žurnālistikas patiesā cena». Dok.filma.

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 27.sērija.
7.55 «Balss pavēlnieks».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 149. un 150.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
11.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 6.sērija.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 28.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 7.sērija.
20.55 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
21.25 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.20 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 12.sērija.
23.15 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
0.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 91.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 162.sērija.
11.45 «Atkal 16». Vācijas komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 78.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 50.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Uta Danella. Labākās draudzenes līgavainis». Melodrāma.
23.00 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 22.sērija.
0.55 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 50.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 91.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 26.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «X cilvēki». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2000.g.
11.10 «Bulta 2». Seriāls. 23.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 27.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 79. un 80.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 32.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 5.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Pēdējais cilvēks uz zemes». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
1.05 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
1.35 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 79. un 80.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 33.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 20. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2263.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 129.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 23.sērija.
11.25 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
12.25 «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.

TV PROGRAMMA
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 153. un 154.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 128.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2263.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 24.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 31.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 4.sērija.
22.40 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 2.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Zebra».
23.45 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.30 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.

LTV7
5.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 28.sērija.
7.55 «100 g kultūras. Personība».*
8.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 151. un 152.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 7.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.17 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 29.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
19.25 «Futbola algoritms».*
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 8.sērija.
20.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 21. un 22.sērija.
22.00 «Melu laboratorija».*
23.00 «Amazones iezemiešu kods». Dokumentāla filma.
0.00 «100 g kultūras. Personība».*
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 92.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.45 «Uta Danella. Labākās draudzenes līgavainis». Melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 80.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 51.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 7.sērija.
22.05 «Nedzimušais». ASV šausmu trilleris. 2009.g.
23.50 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
0.40 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 51.sērija.
1.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 92.sērija.
2.15 «Galileo 2».
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 27.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «K-911». ASV detektīvkomēdija. 1999.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 28.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 1. un 2.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». Realitātes šovs. 1.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 33.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 6.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
0.25 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 8.sērija.
1.25 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 6.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 34.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 21. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2264.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 130.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 24.sērija.
11.25 «Lindas Leen koncerts «Klasika» Dzintaru koncertzālē».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Miega rūķi». Animācijas filma.
13.35 «Tīģeris». Animācijas filma.
13.45 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

Ceturtdiena, 2016. gada 14. jūlijs
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 155. un 156.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 129.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2264.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 25.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 32.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
22.15 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
23.55 «Personība. 100 g kultūras».* Gundars Āboliņš.
0.55 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

17.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 26.sērija.
19.30 «Musonu zemes». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.55 «Nakts ziņas». 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 26.sērija.
23.45 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī.
Latvijas šlāgeraptaujas 2015/2016 noslēgums».*
2.40 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.30 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 9.sērija.
4.15 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 7.sērija.

LTV7

LTV7

5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 29.sērija.
7.55 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 153. un 154.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 8.sērija.
12.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 22.sērija.
13.20 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
13.50 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.20 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.20 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 12.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 30.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Misija Londonā».* Ineta Radēviča.
19.05 «Krievu mantiniece». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
20.00 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma (franču val.). 2.sērija.
20.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
22.55 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
23.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 21.sērija.
0.25 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 22.sērija.
1.15 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 30.sērija.
7.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 155. un 156.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 12.sērija.
11.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 21.sērija.
12.25 «Futbola algoritms».*
12.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
14.45 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 13.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 31.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».*
19.40 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.00 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.00 «Leģendārie albumi. «Mettalica»». Dokumentāla filma.
22.00 «Misters Neviens». Fantāzijas drāma. 2009.g.
0.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.40 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma (franču val.). 2.sērija.
2.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
3.05 «Brigitas Vīnšteines noslēpums».*
4.00 «Pietura – Kuldīga».* 2.daļa.
4.30 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 93.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.45 «Aizstāvot mīlestību». Vācijas komēdija. 2002.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 82.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 52.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 52.sērija.
1.35 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 93.sērija.
2.20 «Galileo 2».
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 28.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 TV PIRMIZRĀDE. ««American Girl» piedāvā:
tiekties uz zvaigznēm». ASV drāma. 2012.g.
11.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 29.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 3. un 4.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 34.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 7.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
22.00 «Glābējs». ASV spraiga sižeta drāma. 2006.g.
0.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
1.25 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
2.20 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 35.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 22. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 8.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 131.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 25.sērija.
11.25 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 9.sērija.
12.20 «Personība. 100 g kultūras».*
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 157. un 158.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 130.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 94.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.45 «Zem Urugvajas saules». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 83.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 84.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 4. un 5.sērija.
22.10 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 29.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Pieci draugi 2». Vācijas ģimenes filma. 2013.g.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 15.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 30.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 5. un 6.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». Realitātes šovs. 3.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 12.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 8.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Iepazīsties – mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
22.35 «Mājas darbs». ASV romantiska drāma. 2011.g.
0.15 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.50 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
2.10 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 12.sērija.
2.40 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 23. jūlijs
LTV1
5.50 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Runcis zābakos». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
11.40 «Balss pavēlnieks».*
13.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 2.sērija.
14.05 «Kūku kari».*
15.05 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 2.sērija.
15.35 «Momentuzņēmums».*
15.55 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
17.00 «Brazīlija – dabas vēsture». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Ielas garumā».* Augusta Dombrovska iela (ar subtitriem).

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 14. jūlijs
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
20.00 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
22.20 «Mana dziesma».*
23.35 «Misters Neviens». Fantāzijas drāma. 2009.g.
2.20 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī 2015».*
5.05 «Dzīve baletā». Rīgas balets: 20.gs. 70.–80.gadi.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 9. un 10.sērija.
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
12.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
13.10 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
14.10 «Balss pavēlnieks».
16.55 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.45 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
18.40 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
19.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 3.sērija.
0.25 «Raimonds Pauls. «Dueti» –
Veronika Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš».*
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
3.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «LTV – 60. Zelta arhīvs».

LNT
5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 13.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Mīlestības darbs – dārznieki Rukšāni».
Latvijas dokumentāla filma.
11.00 «Galileo 2».
11.30 «Mis Mārpla». Detektīvseriāls. 1984.g. 9. un 10.sērija.
13.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 14.–16.sērija.
17.20 TV PIRMIZRĀDE. «Agata Kristi. Nozieguma partneri».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Agata Kristi. Nozieguma partneri».
Detektīvseriāls. 2015.g. 1.sērija. Turpinājums.
18.45 «Agata Kristi. Nozieguma partneri».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!?» TV šovs.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Rūbija Spārksa». Romantiska komēdija. 2012.g.
0.15 «Frosts pret Niksonu». ASV un Lielbritānijas drāma. 2008.g.

«Vārds uzņēmējiem»

2.15 «Mis Mārpla». Lielbritānijas
detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
11.05 «Skorpionu karalis: Cīņa par troni».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2015.g.
13.15 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 5.sērija.
14.50 «Pieci draugi 2». Vācijas ģimenes filma. 2013.g.
16.40 «Iepazīsties – mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.30 «Doktors Dūlitls 4». ASV komēdija. 2008.g.
23.20 «Savā ziņā jocīgs stāsts». ASV komiska drāma. 2010.g.
1.20 «Skorpionu karalis: Cīņa par troni». ASV spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 2015.g.
3.05 «Mājas darbs». ASV romantiska drāma. 2011.g.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 24. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.05 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
Pārraide no Alsungas Sv. Miķeļa baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.05 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
15.15 «Mans zaļais dārzs».*
15.50 «Mana dziesma».*
17.05 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Inga Lindstrēma. Palikt pie ezera». Melodrāma. 2013.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Darelu ģimene». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
22.10 «Kasandras sapnis». Trilleris (ar subt.). 2007.g.
0.10 «Brazīlija – dabas vēsture». Dok.filmu cikls. 2.sērija.
1.10 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
2.10 «XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Veltījums tautasdziesmai».*
4.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
5.05 «Kūku kari».*

ANGĻU VALODAS STUDIJA
AUGUSTĀ PIEDĀVĀ

Vasarai sākoties, Raiņa ielā 24 atvērts apģērbu un
aksesuāru veikals ģimenei «MiMii», kur apģērbu
gan ikdienai, gan svētkiem var iegādāties ne tikai
bērniem, bet arī sievietēm un vīriešiem.
Strādājam no pulksten 10 līdz 18,
sestdienās – no pulksten 10 līdz 16.
Gaidīsim ciemos!

• BĒRNIEM no 4 gadiem – spēlēt teātri.
• SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM –
intensīvu sarunvalodas kursu, spēlēt teātri,
izveidot avīzi, galda spēli vai projektu
angļu valodā.
• PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas kursus.
• IESPĒJAMA apmācība jūsu darba vietā.
• IESPĒJAMAS individuālas vai pāra
nodarbības.

SIA «INTRANSSERVISS»

Pieteikties pa e-pastu info@avstudija.lv.
Vairāk info – www.avstudija.lv.

Jauns apģērbu un aksesuāru veikals visai ģimenei

(reģ.Nr.53603016161)
piedāvā darbu automazgātavā

Piedāvājam:
• stabilu un pastāvīgu darbu, ar sociālajām garantijām.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877 vai CV sūtīt pa
e-pastu i.birojs@itsauto.lv.

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
11.20 «Runcis Zābakos». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
12.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 9. un 10.sērija.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Rozamunde Pilčere. Pilnīga laime». Melodrāma. 2014.g.
15.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.00 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 4.sērija.
17.55 «Leģendārie albumi. «Mettalica»». Dokumentāla filma.
18.55 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
19.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 13.sērija.
22.00 «Galapagu salas». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.55 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
2.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
3.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.00 «Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
4.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.50 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
7.05 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 14.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Agata Kristi. Nozieguma partneri».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
12.25 «Mans bērns var!?» TV šovs.
13.20 «Ienīstu un mīlu». Krievijas melodrāma. 2015.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Jauno izpildītāju konkurss «
SuperMikrofons»». Koncerts.
20.00 «LNT ziņas».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 8.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.

8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
13.20 «Bēthovens 2». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
15.20 «Doktors Dūlitls 4». ASV komēdija. 2008.g.
17.05 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
20.10 «X cilvēki 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
22.55 «Mūmija: Pūķa imperatora kapenes».
ASV un Ķīnas spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
1.05 «Bēthovens 2». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
2.50 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.10 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības jūlijā un augustā
Vizāžas tehnoloģijas
26.07., 09.08., 23.08.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
26.07., 10.08., 24.08.
Gēla nagu modelēšana
15.07., 29.07., 12.08.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
25.07., 08.08., 22.08.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)25.07., 08.08., 22.08.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.07., 27.07., 10.08.
Skropstu ilgviļņi
20.07., 27.07., 10.08.
Vaksācija
16. – 17.08., 13. – 14.09.
Solāriju darbinieku apmācība
09.08., 06.09., 05.10.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
18.07., 01.08., 15.08.
Nagu dizains
28.07., 11.08., 25.08.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

no 15. augusta aicina pievienoties:

• krāvējus(-as);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu atalgojumu –
no 2,81 EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā
(no plkst.8.30 līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc
darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu
darbs@trialtolatvia.lv, zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi «Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

Turpinās dokumentu pieņemšana
Pēc pamatskolas
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Konditors
Pavārs
Frizieris

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
4
3
3
3

Ar 7 klašu izglītību

Montāžas darbu atslēdznieks

Ar 8 klašu izglītību
Pavāra palīgs

3
2

Pēc vidusskolas – ES fondu projekts «Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros»
Viesmīlis
Grāmatvedis
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Frizieris
Vizāžists

No 17 gadu vecuma ar pamatizglītību
Atslēdznieks
Virpotājs
Frēzētājs
Pavārs
Šuvējs

20.10 «Latvijas faili. Saule. Pērkons. Un Mārtiņš Brauns».
Latvijas dokumentāla filma.
21.10 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ugunīgās sirdis». ASV melodrāma. 2013.g.
0.00 «Purvāji 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.50 «Zem Urugvajas saules». Vācijas melodrāma. 2009.g.
2.20 «Aizstāvot mīlestību». Vācijas komēdija. 2002.g.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

7

«Dominante Park», reģ.Nr.40003921623,
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Saulgoži, LV-2123;
www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia», viens no lielākajiem, modernākajiem
un vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1

Papildu informācija un pieteikšanās – Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, LV-3001.
Tālrunis 3022610, e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv; www.javs.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina
konkursu uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu
vadības sektora projektu vadītāja amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas
personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. veikt pašvaldības investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu
īstenošanu;
3. koordinēt pašvaldības institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
4. organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
5. meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projektu ideju finansējuma piesaistes iespējām;
6. savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (tiks
uzskatīta par priekšrocību);
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību;
• spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem, iekļaujoties
noteiktajos termiņos;
• labas organizatoriskās prasmes;
• labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar «MS Office» un biroja tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja amata konkursam» līdz 2016. gada 29. jūlijam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām 63005583, e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
16. un 17. jūlijā – ekskursijas gida pavadībā «Izzini Pils salas arheoloģiskos izrakumus». Pieteikšanās pa tālruni 20264343.
21. jūlijā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
30. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 3 – 4 (Uzvaras parkā).
30. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja – no pulksten
21. Biļešu cena – € 3 (Pasta salā).
31. jūlijā – ģimenes diena «Esam kopā» Uzvaras parkā. Pulksten 12 – koncertuzvedums ģimenēm ar bērniem «Daba ienāk pilsētā». Piedalās bērnu deju
kolektīvs «Ieviņa», Jelgavas Jaunais teātris un TDK «Zemgaļi». Biļešu cena –
€ 1. Pulksten 18 – Tērvetes novada amatierteātra «Trīne» izrāde «Trīnes grēki» – joki
ar prologu un epilogu vienā daļā. Režisore – Dz.Zimaiša. Biļešu cena – € 1.
31. jūlijā – aktīvā svētdiena «Dejo līdzi»: pulksten 19 – koncerts «Raits deju solis».
Piedalās Jelgavas tautas deju kolektīvi; pulksten 20 – dejas ar DJ JAX – atpūta un laba
laika pavadīšana vasarīgos mūzikas ritmos. Biļešu cena – € 1 (Pasta salā).
5. augustā pulksten 21 – latviski jautra dziesmu spēle «Muļķe sirds». Piedāvā «Muzikālais teātris 7». Režisors – V.Šoriņš. Piedalās: A.Stafecka, D.Skutelis, A.Daņiļenko, L.Robežniece, Z.Neimanis, Z.Jančevska, Z.Burnicka, V.Zilveris,
J.Suvorova, grupa «Tirkizband» un dejotāji A.Kivlenieka vadībā. Biļešu cena –
€ 6 – 10 (Pasta salā).
13. augustā pulksten 18 – «Rumbas kvarteta» koncerts zaļumballe «Jaunības
atmiņās...». Jaunā diska «Cita dziesma» prezentācija. Biļešu cena – € 7 (Pasta salā).
19. augustā pulksten 20 – TV3 pilngadības kabarē. Grandiozajā šovā piedalīsies
«Cabaret» dīvas E.Rozentāle un A.Vītoliņa, kā arī R.Eilands, dejotāji, akrobāti, TV3
seriālu aktieri un ētera personības. Režisors V.Runtulis. Biļešu cena – € 12 – 70 (Zemgales Olimpiskajā centrā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 14. jūlijs

Filmēsies seriālā
«Viņas melo labāk»
Sigitai Perminai šī būs pirmā pieredze filmēšanas laukumā, un viņa ir pārliecināta, ka atlikusī vasaras daļa
aizritēs gana aktīvi un būs neaizmirstamu piedzīvojumu
pilna. Jelgavnieces debiju pašmāju televīzijas seriālā «Viņas melo labāk» varēsim skatīt jau seriāla jaunajā sezonā.
Foto: Austris Auziņš

Izstādes
No 16. jūlija – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Dialogi». Tikšanās ar mākslinieci
– 22. jūlijā pulksten 16 (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 20. jūlija – Valērijas Kravales laikmetīgās mākslas personālizstāde «4 elementi.
Savienojumā ar cilvēku» (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
Līdz 27. jūlijam – Andas Kalniņas gleznu izstāde «Vasara» (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 19. augustam – mākslinieces Indras Grasbergas gleznu izstāde «Vasaras
krāsas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 28. augustam – izstāde «Greizā attīstība». Autores – Ingūna Skuja un Melisa
Breidena (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – fotokonkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).

«Džemmai ir jābūt starp mums»
 Jana Bahmane

No 16. jūlija Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā būs skatāma izcilās latviešu gleznotājas Džemmas Skulmes
personālizstāde «Dialogi»,
kas apkopo mākslinieces
darbus no 60. gadiem līdz
pat šodienai, atspoguļojot
dialogus starp paaudzēm,
ģimenēm un tautām. Savukārt piektdien, 22. jūlijā,
pulksten 16 muzejā būs
tikšanās ar mākslinieci.
«Džemma ir izcila latviešu māksliniece, kas devusi nozīmīgu ieguldījumu arī sabiedriskajā dzīvē, taču
mēs nedrīkstam viņu uztvert tikai
kā klasiķi un aprobežoties ar izlasīto
grāmatās. Džemmai ir jābūt starp
mums,» atzīst mākslas vēsturniece
un izstādes kuratore Inga Šteimane.
Jelgavā būs skatāma daļa no mākslinieces 90. gadadienai veltītās personālizstādes «Viela un forma. Patoss
un rezignācija», kas pagājušogad tika
eksponēta Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrā. Kuratore skaidro, ka
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja telpas ļoti atšķiras
no izstādei paredzētā formāta, tādēļ
jelgavnieki varēs skatīt ekspozīcijas
samazināto versiju.

«Džemmas mākslu raksturo «lielās»
tēmas, un dialogi ir viena no tām,» tā
I.Šteimane, stāstot, ka latviskā identitāte izstādē tiks sastatīta ar citām Rietumeiropas kultūrām. «Māksliniecei
patīk likt kopā, nevis pretstatīt – rast
saikni caur tautu tērpiem, tikumu un
citiem identitātes elementiem,» atklāj
kuratore. Izstāde sniegs iespēju iepazīt
mākslinieci cauri gadu desmitiem,
atspoguļojot viņas nepārtraukto glezniecības izpēti. «Džemma Skulme ar
katru darbu un ar katru laika periodu
meklē jaunas izpausmes glezniecības
tehnikā – dažkārt darbi ir vitāli un
krāsām bagāti, dažkārt māksliniece
tos reducē līdz vienai dominējošajai
krāsai,» vērtē mākslas vēsturniece.
Dž.Skulme ir nozīmīga personība
Latvijas vēstures un mākslas kontekstā. Viņa aktīvi iesaistījusies cīņā
par nacionālās kultūras saglabāšanu
un pārmantošanu, kā arī veicinājusi
Trešās atmodas kustību Latvijā.
Dž.Skulmes mākslas darbi veido
nozīmīgu daļu no 20. gadsimta otrās
puses latviešu mākslas klasikas.
Pagājušogad māksliniece saņēma
Cicerona balvu par Latvijas kultūras
virzīšanu pasaulē un būtisku devumu
valstiskās neatkarības atjaunošanā.
Izstādi organizē Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
sadarbībā ar fondu «Mākslai vajag
telpu». Ekspozīcija «Dialogi» muzejā
apskatāma līdz 4. septembrim.

 Jana Bahmane

«Draugi taču bieži ir teikuši,
ka es varētu būt aktrise.
Kādēļ lai beidzot nepārbaudītu?» saka jelgavniece
Sigita Permina, kura nupat
ieguvusi lomu pašmāju
televīzijas seriālā «Viņas
melo labāk».
Aktrises tika izvēlētas konkursā.
Sigita stāsta, ka pieteikties tam
nolēmusi pati – bez apkārtējo pamudināšanas. «Redzēju sava «Facebook»
profila laika joslā paziņojumu, ka ir
izsludināts šāds konkurss, apskatījos, kādas meitenes jau pieteikušās
– tobrīd bija tikai aptuveni 150 dalībnieces. Nodomāju – aiziet!» atklāj
jelgavniece, piebilstot, ka lēmums
neesot bijis no vieglajiem, jo parasti
individuāli konkursos piedalīties
nemēdz. «Tam sekoja balsu vākšana
– nebija viegli. Nācās pārkāpt sev un
lūgt, lai atbalsta tieši mani – īpaši
konkursa pirmajā kārtā, kurā tika

paziņots, ka uz atlasi tiks aicinātas
desmit meitenes ar vislielāko balsu
skaitu un desmit, kuras būs izraudzījusies žūrija,» skaidro Sigita. Pirms
dalības konkursā jelgavniece seriāla
gaitām nav sekojusi, taču kopš brīža,
kad viņa tika uzaicināta uz atlasi,
jauniete nelaiž garām nevienu sēriju.
Sigita uzskata, ka uzvarēt konkursā
viņai palīdzēja gan pašas spēja koncentrēties dotajiem uzdevumiem, gan
arī tuvinieku atbalsts – kā klātienē,
tā arī sociālajos tīklos.
Sigitas ikdiena vienmēr bijusi aktīva – viņa ir Banku augstskolas 3.
kursa studente studiju programmā
«Inovācijas un produktu attīstība
uzņēmējdarbībā», papildus tam
strādā par debitoru speciālisti AS
«Baltu veterinārija» un ir klientu
konsultante topošajā veterināro preču
interneta veikalā zooparks.lv. Brīvajā
laikā Sigita dejo pašmāju tautas deju
ansamblī «Diždancis» un labprāt
dodas skriet, baudot skaisto Jelgavas
pilsētvidi. Viņa pati gan nekad nav
sapņojusi kļūt par aktrisi, taču, pabei-

dzot vidusskolu, apsvērusi to kā vienu
no karjeras iespējām. «Ņemot vērā,
ka vasarā – laikā, kad tiks filmētas
seriāla jaunās sezonas sērijas, – augstskolā ir brīvlaiks, domāju, ka spēšu
visu apvienot un rosība pavadīs mani
visas vasaras garumā,» vērtē Sigita.
Pagaidām Sigita vēl nevar raksturot sev piešķirto lomu, taču,
iespējams, viņas ar otru konkursa
uzvarētāju Moniku Mariju Messingu
nākamajā seriāla sezonā tiks atspoguļotas kā draudzenes.
Portāla skaties.lv izsludinātais
konkurss, kura galvenā balva bija
dalība seriālā, noslēdzās 22. jūnijā,
un žūrija nolēma lomas piešķirt
uzreiz divām konkursa dalībniecēm
– jelgavniecei S.Perminai un rīdziniecei M.M.Messingai. Konkursam
tika saņemti teju 2000 pieteikumi, no
kuriem skatītāji un žūrija izvēlējās
20 atbilstošākās pretendentes. Jaunietes izvērtēja seriāla producents
Rimvīds Martinaitis, aktieri Evija
Skulte un Andris Bulis, kā arī seriāla
komandas pārstāvji.

Pirmo reizi Jelgavā –
ūdensbumbu skriešanās
 Jana Bahmane

Sestdien, 23. jūlijā, Jelgavā
jau trešo reizi pulcēsies
skriešanas cienītāji no visas Latvijas, lai piedalītos
Jelgavas nakts pusmaratonā. Papildus tam visas
dienas garumā Pasta salā
un tās apkārtnē paredzētas daudzveidīgas sporta
aktivitātes, tostarp Driksas
kanālā pulksten 17 pilsētā
pirmo reizi notiks netradicionālas tautas sporta
sacensības «Ūdensbumbu
skriešanās 2016».
Sacensības ar mērķi iesaistīt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un viesus
tautas sporta aktivitātēs organizē
Jelgavas Sporta servisa centrs sadarbībā ar ūdenssporta speciālistiem
un tautas sporta atbalstītājiem.
Aktivitātē aicināti piedalīties dalībnieki no 18 gadu vecuma – sacensības notiks divās grupās: sieviešu
un vīriešu. Pirms starta dalībnieks
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tiks sagatavots skrējienam – caur
atveri iekāpjot ūdensbumbā, kura
ar kompresoru palīdzību tiks pildīta
ar gaisu. Pēc starta signāla dalībniekam pēc iespējas ātrākā laikā jāveic
noteiktā distance – ejot, skrienot, lēkājot. Laiks tiks apstādināts tad, kad
dalībnieks veicis desmit metrus garo
distanci un bumba šķērsojusi finiša
līniju. Distance veidota un pielāgota
Driksas kanāla infrastruktūrai.
Ikviens sacensību dalībnieks
saņems piemiņas balvas no orga-

nizatoriem un atbalstītājiem, savukārt uzvarētāji tiks pie balvām,
kas motivēs veselīgam un aktīvam
dzīvesveidam.
Sacensību sākums Driksas kanālā – pulksten 17, taču reģistrēšanās
sacensībām pasākuma norises vietā
notiks no pulksten 16.20. Sacensību skrējienu starplaikā Driksā
būs profesionālu Latvijas sportistu
paraugdemonstrējumi ar ūdens motocikliem un citas saistošas ūdens
sporta aktivitātes.

