Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 163 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
28. jūnija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 13 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 107 dalībnieki.
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Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Ingrīda Raģe, Regīna Vasiļjeva, Dzidra Lagzdiņa, Ruta Āboliņa,
Andris Markēvičs, Silvija Lejniece, Kristaps Erkmanis,
Inta Poriķe, Māris Siliņš, Vita Auziņa.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Dziesmu karu Lielo balvu izcīna «Spīgo»

Foto: Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs/Aivars Liepiņš

Šonedēļ Latvija dzīvo līdzi mūsu valsts simtgades nozīmīgākajam kultūras notikumam – XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu
un XVI Deju svētkiem, kuros piedalās arī 40 mūsu pilsētas kolektīvi, kopumā 1188 dalībnieki, veidojot otru lielāko delegāciju aiz Rīgas. Simtgades Dziesmu un deju svētki Jelgavai iesākās ar nozīmīgu uzvaru – 30. jūnijā Latvijas Universitātes
aulā 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» finālā starp astoņiem sieviešu koriem izcīnīja koru konkursa «Dziesmu kari»
Lielo balvu, starptautiskai žūrijai apliecinot savu augsto meistarību. «Spīgo» sniegums tika novērtēts ar 92,93 punktiem
no 100. «Domāju, ka mums izdevās parādīt savu labāko sniegumu,» pēc uzstāšanās atzina «Spīgo» mākslinieciskā vadītāja Līga Celma-Kursiete, piebilstot, ka konkursā valdīja ļoti patīkama un silta gaisotne. «Varēja just, ka zālē bija sanākuši
kora mūzikas mīlētāji. Kaut arī klausītāji starp dziesmām nedrīkstēja aplaudēt, jutām lielu atbalstu – dziedāt bija viegli.»
«Spīgo» sveica Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un kultūras ministre Dace Melbārde. «Izcilība, ko jūs šodien
demonstrējāt, bija apbrīnojama – ne velti Latvijas kultūras spilgtākā iezīme ir kordziedāšana. Tā, kā dzied Latvijā, nedzied
nekur citur pasaulē!» «Dziesmu karu» dalībniekus uzrunāja kultūras ministre. Līdztekus «Spīgo» Lielo balvu saņēma arī
Rīgas Latviešu biedrības senioru koris «Erelbe», Latvijas Universitātes vīru koris «Dziedonis» un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas «Ave Sol» jauniešu koris «Kamēr...». Bet Dziesmu un deju svētki ar dažādiem
pasākumiem jau visu nedēļu uzņem apgriezienus, lai kulmināciju sasniegtu 8. jūlijā Mežaparka estrādē ar noslēguma
koncertu «Zvaigžņu ceļā», kurā piedalīsies arī desmit mūsu pilsētas kori, pieci tautas deju kolektīvi un divi pūtēju orķestri.

Vidusskolas absolventi saņēmuši
centralizēto eksāmenu sertifikātus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas skolu absolventi saņēmuši centralizēto eksāmenu
sertifikātus. Detalizētu datu apkopojumu
un analīzi par rezultātiem pilsētā kopumā
Izglītības pārvalde
sola vasaras otrajā
pusē, taču «Jelgavas
Vēstneša» uzrunātie
skolu pārstāvji atzīst,
ka rezultāti ir labi,
turklāt atsevišķos
priekšmetos Jelgavas
jauniešu zināšanas
novērtētas virs 90
procentiem. Vislabāk
veicies angļu valodā.
Jelgavas Izglītības pārvaldē
informē, ka 12. klases eksāmenus mūsu pilsētā šogad kārtoja
781 vidusskolēns. Diemžēl

astoņi divpadsmitie matemātikas eksāmenā nav sasnieguši
piecu procentu robežu, līdz ar
to viņi eksāmenu nav nokārtojuši un nesaņem vidusskolas
beigšanas dokumentu. Viņiem
eksāmens būs jākārto atkārtoti
nākamgad.
Izglītības iestādēs norāda,
ka detalizēta centralizēto eksāmenu rezultātu analīze tiks
veikta augustā, taču jau šobrīd
Spīdolas ģimnāzijas direktore
Ilze Vilkārse vērtē, ka skolā rezultāti kopumā ir par 1,1 procentu augstāki nekā pagājušajā
gadā. «Spīdolā eksāmenus
kārtoja 69 absolventi deviņos
mācību priekšmetos,» stāsta
direktore, piebilstot, ka īpašu
uzslavu pelnījis Mārtiņš Robežnieks, kurš nokārtojis septiņus eksāmenus, uzrādot ļoti
labus rezultātus, piemēram,
matemātikā viņa zināšanas
novērtētas ar 93 procentiem,

kas ir augstākais rezultāts
skolā. Tikpat procentu saņēmusi viņa skolas biedre Silvija
Mītniece. «Īpaši priecīgas ir
latviešu valodas skolotājas,
jo šajā priekšmetā vidējais
rādītājs ir 71 procents, kas ir
augstākais pēdējos divos gados.
Iepriekš mums bija 67 procenti. Visizcilāk, saņemot 93 procentus, eksāmenu nokārtoja
Jānis Ēriks Grūtups un Elīna
Marcinkeviča,» tā I.Vilkārse, piebilstot, ka arī vēstures
eksāmenā apliecinātas labas
zināšanas – vidējais rādītājs
ir 76 procenti, bet augstākais
rezultāts ir Didzim Ruicēnam –
91 procents. Angļu valodā 84,1
procents Spīdolas ģimnāzijas
absolventu saņēmuši vērtējumu virs 70 procentiem, no
tiem 61 procenta vidusskolēnu
zināšanas novērtētas ar vairāk
nekā 80 procentiem. «Lepojamies ar Kārli Misunu, Marga-

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

ritu Anškinu un Emīliju Buku,
kas pārsnieguši 95 procentu
robežu,» papildina I.Vilkārse.
Jāpiebilst, ka M.Anškina bija
vienīgā 12. klases absolvente
Jelgavā, kura kārtoja arī eksāmenu vācu valodā, saņemot 88
procentus.
Eksāmenu kopējais vērtējums uzlabojies arī Jelgavas
Valsts ģimnāzijā. Ģimnāzijas
direktore Inese Bandeniece
norāda, ka labākie rezultāti
ir angļu valodā (vidējais rādītājs – 78,06 procenti), krievu
valodā (75,73 procenti) un
ķīmijā (73,74 procenti). «Ja
salīdzinām ar iepriekšējo gadu,
izaugsmi redzam arī matemātikā, latviešu valodā, bioloģijā un
Latvijas un pasaules vēsturē.
Detalizētu analīzi gan veiksim
augustā, kad arī varēsim izdarīt precīzākus secinājumus,» tā
I.Bandeniece.
Turpinājums 3.lpp.
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Foto: Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs/Aivars Ozoliņš

Vēlēšanu iecirkni no
slimnīcas pārceļ uz «Rotu»
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas slimnīcā
norit remontdarbi, kas,
iespējams, nebūs pabeigti līdz 6. oktobrim,
kad Latvijā notiks 13.
Saeimas vēlēšanas, vēlēšanu iecirknis no slimnīcas tiks pārcelts uz
blakus esošo kultūras
namu «Rota» Garozas
ielā 15. Šādas izmaiņas jūnija domes sēdē
apstiprināja Jelgavas
domes deputāti.
«Sākotnēji bija plānots, ka remontdarbi slimnīcā līdz oktobrim
būs pabeigti un iecirknis varēs
netraucēti strādāt, taču jau šobrīd zināms, ka būvdarbi ieilgs,
un šī iemesla dēļ nolēmām, ka
iecirknis jāpārceļ uz citu vietu.
Tuvākā atbilstošākā vieta, kurā
tiktu nodrošināti visi apstākļi, ir
slimnīcai blakus esošais kultūras

nams «Rota»,» stāsta Jelgavas
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
Jānis Dēvics.
Iecirkņa numurs tiks saglabāts
tas pats – mainīta būs tikai iecirkņa atrašanās vieta. Jāpiebilst, ka
jau pagājušajā gadā, ņemot vērā
remontdarbus Jelgavas Valsts
ģimnāzijā, vēlēšanu iecirknis no
Valsts ģimnāzijas tika pārcelts uz
bērnu un jauniešu centru «Junda»
Pasta ielā 32. Arī 13. Saeimas vēlēšanās 6. oktobrī vēlēšanu iecirknis
atradīsies «Jundā». Savukārt maija domes sēdē deputāti precizēja
vēl divu vēlēšanu iecirkņu nosaukumus. Iecirkņa nosaukums «Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola»
aizstāts ar vārdiem «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Sabiedrības integrācijas pārvalde»,
kas darbojas Skolotāju ielā 8, bet
nosaukums «Jelgavas 1. internātpamatskola» līdz ar izglītības
iestādes funkciju paplašināšanos
– ar vārdiem «Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs», kas
atrodas Institūta ielā 4.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Braukt vai nebraukt mājās?

ir sagatavot personalizētus
piedāvājumus atbilstoši
potenciālā reemigranta
interesēm šādās jomās:

 Kristīne Langenfelde

«Četru mēnešu laikā, kopš sākās pilotprojekta īstenošana,
mani uzrunājuši ap
30 ārzemēs strādājošu
cilvēku, kuri izrāda interesi atgriezties mājās. Vismaz trešā daļa
no viņiem ir bijušie
jelgavnieki. Taču es nevaru teikt, ka interese
būtu liela vai ka pēdējā laikā, ņemot vērā,
piemēram, Lielbritānijas sākto izstāšanos
no ES, būtu vērojama
pastiprināta aizbraucēju vēlme atgriezties.
Varbūt pat otrādi –
pēc breksita daudzi ir
sākuši izglītoties, lai
ne tikai nezaudētu,
bet uzlabotu savas
pozīcijas Lielbritānijā,»
saka Zemgales reģiona reemigrācijas jautājumu koordinators
Edgars Jānis Paulovičs.
Šogad Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) sadarbībā ar pieciem
Latvijas plānošanas reģioniem
izveidoja reģionālo reemigrācijas
koordinatoru tīklu. Katrā reģionā darbu sāka reemigrācijas
koordinators, kura uzdevums
ir ar praktisku informāciju un
palīdzību dažādu jautājumu risināšanā atbalstīt tos tautiešus,
kuri plāno atgriezties Latvijā.
Projekta īstenotāji uzsver: «Cilvēkiem, kas ilgāku laiku pavadījuši citā valstī un nav aktīvi
sekojuši likumu vai pašvaldību
noteikumu izsludināšanai, varētu nebūt vienkārši sameklēt
vajadzīgo informāciju, tāpēc reģionālā koordinatora uzdevums
ir kopā ar attiecīgās pašvaldības
speciālistiem sagatavot interesentam atbilstošu piedāvājumu
par darba un dzīves iespējām.»
Tieši šādu informatīvo atbalstu tiem, kuri no ārzemēm vēlas
atgriezties kādā no Zemgales
pašvaldībām, sniedz E.J.Paulovičs. Viņš atzīst, ka atbilstoši
plānos ierakstītajam katram reģionālajam koordinatoram līdz
gada beigām jāsniedz palīdzība
vismaz 100 aizbraukušajiem,
taču vienlaikus uzsver: «Esmu
tikai informatīvais koordinators – ja cilvēki izrādīs interesi,
būšu gatavs palīdzēt. Jāsaprot,
ka ar vai bez koordinatoriem
iedzīvotāju migrācija ir notikusi
vienmēr, tāpēc arī tagad nebūs
viegli izsvērt, cik liels nopelns
tam, ka cilvēks atgriezies Latvijā, ir tieši valsts ieguldītajam
atbalstam reemigrācijā.»
Ierakstot «Google» meklētājā vārdus «reemigrācijas plāns», iegūstam virkni informācijas par to, kā
šis process pirms dažiem
gadiem mūsu valstī jau ir
izgāzies, arī VARAM mājaslapā nezinātājam praktiski
ir neiespējami sameklēt
informāciju par jauno pilot
projektu, tāpat, tikai zinot
lapas apakšsadaļas, šādu
informāciju var atrast Zemgales Plānošanas reģiona
mājaslapā. Arī pārskatot
populārākās informatīvās
latviešu platformas ārvalstīs, informācijas nav. Visplašākās ziņas atrodamas
vien vietnē vietagimenei.
lv, kas diezin vai daudziem
ir zināma. Vai, jūsuprāt,

REEMIGRĀCIJAS
KOORDINATORA
UZDEVUMS

PAKALPOJUMI
ĢIMENĒM –

it īpaši izglītības un pirmsskolas izglītības pieejamība,
asistentu pieejamība izglītības
iestādēs, iespējamais sociālais
atbalsts;

DZĪVESVIETA –

atbilstoši potenciālā reemigranta vajadzībām iespēju
robežās sniegt atbalstu pašvaldības un privātā sektora
piedāvājuma par dzīvojamo
fondu un nekustamo īpašumu
apzināšanā;

NODARBINĀTĪBAS

un uzņēmējdarbības iespēju
apzināšana un apkopošana;

CITI PAKALPOJUMI

vai intereses atbilstoši potenciālā reemigranta vajadzībām.
«Reemigrācijas projektā šobrīd iesaistītas desmit pilotpašvaldības, tostarp Jelgava. Tas nozīmē, ka pašvaldībā ir speciālists
vai speciālistu komanda, kas ir gatava risināt reemigrantam svarīgus jautājumus. Taču jāatzīst, ka Jelgavā šis process sekmīgi notika arī pirms šī projekta, tāpēc šobrīd man kā koordinatoram nav bijušas nekādas problēmas iegūt nepieciešamo
informāciju no Jelgavas pašvaldības vai atrisināt kādu reemigrantam svarīgu jautājumu pašvaldībā,» atzīst Zemgales
Foto: Ivars Veiliņš
reģiona reemigrācijas jautājumu koordinators Edgars Jānis Paulovičs.
aizbraukušajiem ir viegli jūs
uzmeklēt?
Iespējams, ka reģionālos koordinatorus tiešām vajadzētu
vairāk popularizēt, lai mēs kļūtu
kā pirmais pieturas punkts tiem,
kuri vēlas atgriezties Latvijā.
Taču jāsaprot, ka šī jaunā iniciatīva ir tikai attīstības sākumā. Ir
pagājuši pirmie darbības mēneši, un mēs nemitīgi cenšamies
šo procesu uzlabot. Tas varētu
būt viens no maniem nākamajiem darbiem – sadarbībā ar
Zemgales pašvaldībām izveidot
vienotu informāciju, kas būtu
ērti atrodama katras pašvaldības mājaslapā.
Tomēr 30 cilvēki jūs jau ir
uzrunājuši.
Jā, un visbiežāk ar e-pasta
starpniecību, zvana retāk. Kāds
kaut kur mūsu reklāmu ir pamanījis un pēc tam kontaktus iedevis vienam, otram draugam...
Vai jūs varat iezīmēt cilvēka, kurš izteicis vēlmi atgriezties Latvijā, portretu?
Ja es saku, ka mani ir uzrunājuši 30 cilvēki, tad precīzāk būtu teikt – vismaz 20
ģimenes. Tas jau vien parāda,
ka visbiežāk par atgriešanos
domā ģimenes ar bērniem,
arī cilvēki gados. Ģimenes ar
bērniem atpakaļ velk vēlme
skolot savus bērnus Latvijā, bet
pirmspensijas cilvēki savukārt
vēlas vecumdienas pavadīt
dzimtenē. Mazāk starp viņiem
ir gados jaunu cilvēku. Un vēl
kāda tendence – ir grupa cilvēku, kas interesējas, bet šobrīd
Latvijā atgriezties nevēlas. Ir
tādi, kuru plānos Latvija ir
pēc gadiem desmit, un arī tas
ir labs signāls. Tāpat ir tādi, it
sevišķi augsti kvalificēti speciālisti, kuri zina, ka diezin vai
atgriezīsies, bet Latvijā vēlas
iegādāties īpašumu – lai šad tad
te pavadītu laiku.
Savukārt valstis, no kurām
vēlas atgriezties, ir Lielbritānija,
Īrija, Somija, Itālija, Vācija. Ja
skatāmies kopumā, var teikt,
ka lielākā daļa no šiem cilvē-

kiem tomēr vēl taustās – izzina pinās – uzturam kontaktus un
situāciju un apsver: braukt vai risinām jautājumus. Daudziem
nebraukt mājās.
būtiskākais ir bērna iekārtošana
izglītības iestādē. Jāsaprot, ka
Joprojām galvenais šķērs- Zemgalē ir 22 pašvaldības un
lis atgriezties ir zemais atal- katrā no tām ir savi nosacījugojums mūsu valstī?
mi, tostarp bērna iekārtošanai
Lielākajai daļai, taču ne vien- bērnudārzā. Līdz ar to aktīvi
mēr. Šobrīd cilvēks skatās arī uz strādājam ar pašvaldībām un
citiem sociālajiem aspektiem – mēģinām piemeklēt katram
piemēram, ja, ārzemēs strādājot, labāko risinājumu. Piemēram,
darba devējs nodrošina veselības ja bērnu nevar iekārtot dārziņā
apdrošināšanu, tad viņš to vēlas konkrētā pašvaldībā, skatāarī te, tāpat, teiksim, transporta mies, vai šāda iespēja ir blakus
kompensācija. Vienkāršā darba pašvaldībā. Tāpat arī skolās – ir
veicējs algu grib no 800 līdz ģimenes, kuru bērniem valodas
1000 eiro «uz
barjeras dēļ
rokas». Bet bija
vismaz sākotman arī gadīnēji skolā būs
jums, kad vēlnepieciešams
mi atgriezties
asistents. DauJelgavā izteica
dzas skolas ir
pāris, abi auggatavas to nosti kvalificēti
drošināt, bet
juristi, – viņi
arī tas ir propēc 10 gadu
cess, kas prasa
prombūtnes
laiku. Tāpat
grib atgriezties
nekustamais
dzimtenē, būtu
īpašums – tigatavi to darīt
kai vienai
kaut tūlīt, ja
trešdaļai pēc
šeit varētu noatgriešanās ir
pelnīt vismaz
kur palikt, bet
4000 eiro «uz
divas trešdaļas
rokas». Jāatbūtu spiestas
zīst, ka tas līdz šim ir bijis mans meklēt mājokli. Visbiežāk tiek
grūtākais uzdevums, ko tā arī izteikta vēlme īrēt dzīvokli,
neesmu izpildījis – neesmu bet ir arī gadījumi, kad cilvēks
atradis šiem cilvēkiem jurista vēlas iegādāties īpašumu. Arī
vakanci ar tādu atalgojumu…
tad mana kā koordinatora uzdevums ir piemeklēt atbilstošāko
Un pārējiem ir izdevies variantu. Vienlaikus jāatzīst,
palīdzēt?
ka tie, kuri domā par īpašuma
Droši varu teikt, ka uz pa- iegādi, vairumā gadījumu plāno
likšanu Jelgavā ir atgriezusies to pirkt, ņemot kredītu, līdz ar
kāda kundze no Anglijas. Mums to nepieciešama banku iesaiste.
kopā izdevās nokārtot visas
nepieciešamās formalitātes un
Un kā bankas raugās uz
arī atrast viņai vēlamo darbu šādu klientu?
mazumtirdzniecībā. Šobrīd viņa
Manuprāt, labu darbu paveiir optimisma pilna un par dzīvi kusi VARAM, kas jau ir uzrunānesūdzas. Galvenais atgriešanās jusi bankas. Līdz šim ne viens
motīvs bija pārāk grūtais darbs vien aizbraukušais ir saskāries
fabrikā, kas jau sabeidzis vese- ar zināmām problēmām kaut
lību, līdz ar to viņai arī nebija vai atvērt bankas kontu Latvijā.
lielu ambīciju uz atalgojumu To nevar izdarīt bez deklarētas
– drīzāk vēlme mierīgi dzīvot dzīvesvietas, tāpat grūtības sasavā pilsētā.
gādā ārzemēs nopelnītās naudas
Ar citiem aktīvs darbs vēl tur- izcelsmes pierādīšana, ko ban-

«Jāatzīst, ka finanšu pratība daudziem
diemžēl nav būtiski
uzlabojusies. Neskatoties uz to, ka ārzemēs
pelnīts vairāk, tikai aptuveni 20 procenti no
visiem ārzemēs strādājošajiem mērķtiecīgi
veido uzkrājumus.»

kas pieprasa. Šobrīd ministrija
ir guvusi atsaucību no «SEB
bankas» un bankas «Citadele»,
kas jau strādā pie konkrētiem
piedāvājumiem klientiem, kuri
pēc ilgākas prombūtnes atgriežas Latvijā. Tāpat «Altum»,
kas īsteno mājokļu garantiju
programmu, ir gatava runāt par
atbalsta sniegšanu. Iespējas sāk
parādīties.
Kā jūs vērtētu reemigrantu finanšu pratību? Vai
nemulsina, ka tomēr lielākā
daļa, atgriežoties Latvijā,
domā par kredīta ņemšanu,
labi zinot, ka tieši tas daudzus savulaik pamudināja
aizbraukt?
Jāatzīst, ka finanšu pratība
daudziem diemžēl nav būtiski
uzlabojusies. Neskatoties uz to,
ka ārzemēs pelnīts vairāk, tikai
aptuveni 20 procenti no visiem
ārzemēs strādājošajiem mērķtiecīgi veido uzkrājumus. Lielākā
daļa tomēr dzīvo šodienai un nedomā par savu finansiālo situāciju nākotnē. It sevišķi izteikti
tas ir gados jauniem cilvēkiem
ar zemu izglītības līmeni. To
redzu arī kā bijušais skolotājs,
satiekot savus agrākos audzēkņus: aizbrauca, nopelnīja naudu,
atgriezās, ātri notrallināja un
atkal aizbrauca…
Uzkrājumus neveic, bet
atgriežoties vēlas uzsākt
savu biznesu…
Jā, tieši par to domā lielākā
daļa.
Kā jūs varat palīdzēt īstenot šādu vēlmi?
Paredzēts, ka pilotprojekta gaitā tiem, kuri atgriezīsies Latvijā,
būs iespēja pretendēt uz grantu
uzņēmējdarbības atbalstam 9000
eiro apmērā. Ļoti ceram, ka valdība to tuvākajā laikā apstiprinās
un jau rudens pusē grants būs
pieejams. Iecerēts, ka Zemgales
reģionā atbalstu varēs iegūt
četru biznesa ideju uzsākšanai.
Protams, lai saņemtu atbalstu,
būs jāizpilda virkne nosacījumu.
Būtiskākie no tiem – papildus

Gada otrajā pusē plānots
realizēt uzņēmējdarbības
atbalsta projektu

«Atgriešanās atbalsts»,
kura laikā reemigrantiem būs
iespēja pieteikties granta saņemšanai (līdz 9000 eiro), lai uzsāktu
uzņēmējdarbību Latvijā.
Ar Zemgales reģiona
reemigrācijas jautājumu
koordinatoru
Edgaru Jāni Pauloviču
var sazināties pa tālruni

63028085, 22338666
vai e-pastu
edgars.paulovics@zpr.gov.lv.

grantam jaunajam uzņēmējam
būs jāpiedalās ar pašfinansējumu
4500 eiro, tāpat personai uz to
brīdi jābūt deklarētai Latvijā,
bet pirms tam vismaz trīs gadus
dzīvesvietai jābūt ārpus Latvijas.
Protams, biznesa idejas tiks vērtētas, kā arī atbalsta piešķiršanas
gadījumā skrupulozi uzraudzīts,
lai līdzekļi tiktu izlietoti noteiktam mērķim un sasniegtu
konkrētu rezultātu.
Kādu biznesu Zemgalē vēlas uzsākt aizbraucēji?
Šobrīd man ir zināmas vairākas visai konkrētas ieceres
– savs autoserviss, dārzeņu
audzēšanas bizness, arī viesnīca.
Kāds, jūsuprāt, būs lielākais ieguvums no šī pilotprojekta?
Kā jau teicu – cilvēki aizbrauca un aizbrauks, tāpat cilvēki
atgriezās un atgriezīsies ar vai
bez pilotprojekta. Taču tas, ko
iegūs valsts, pirmām kārtām
ir visai plaša informatīvā bāze.
Katrs kontakts ar aizbraucēju
sākas ar anketas aizpildīšanu,
līdz ar to mēs iegūstam detalizētu informāciju par cilvēku,
kurš dzīvo ārpus valsts, viņa
vēlmēm, problēmām. Līdz šim
šādu ziņu mums vienkārši nebija. Domāju, ka jau gada beigās,
apkopojot iegūto informāciju,
būs iespējams izdarīt būtiskus
secinājumus un daudz labāk
izprast, kādā virzienā mums
pastiprināti jāstrādā, lai Latvijā
atgrieztos vairāk cilvēku, nekā
aizbrauc.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

Vidusskolas absolventi
saņēmuši eksāmenu sertifikātus
No 1.lpp.

Ar rezultātiem apmierināti ir
arī Jelgavas 4. vidusskolā, norādot, ka pēc ažiotāžas saistībā ar
matemātikas eksāmenu gatavojušies sliktākam iznākumam, taču
rezultāti būtiski neatšķiroties no
iepriekšējā gada. «Galvenais, ka
matemātikas eksāmenu nokārtoja
visi, un skolotāji atzina: kā jaunieši
mācījās, tā nokārtoja. Trīs mūsu
skolēniem projekta gaitā nodrošinājām papildstundas matemātikā,
un tas attaisnojies: arī šie jaunieši
eksāmenu nokārtojuši – zemākais
vērtējums ir 15 procenti,» stāsta
4. vidusskolas direktora vietniece
Irēna Sitņikova. Arī 4. vidusskolā
labākais rezultāts jauniešiem ir
angļu valodā: vidējais rādītājs – 65

procenti, augstākais – 93 procenti.
Nedaudz sliktāk kā iepriekšējā
gadā veicies latviešu valodas eksāmenā – vidējais rādītājs ir 56
procenti –, taču ir absolvents,
kurš šajā eksāmenā saņēmis 90
procentus.
«Šogad ir ievērojami zemāki
rezultāti matemātikas eksāmenā,
kas velk uz leju kopējo rādītāju.
Skolēniem problēmas sagādāja
daudz apspriestā eksāmena 3. daļa
jeb nestandarta situāciju uzdevumi,» atzīst Jelgavas 6. vidusskolas
direktores vietniece Anita Mināte,
piebilstot, ka vidējais rādītājs matemātikā ir 32,5 procenti, bet tajā
pašā laikā ir jaunieši, kuru zināšanas šajā eksāmenā novērtētas virs
80 procentiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Iesvēta atjaunotos
prinču sarkofāgus
Foto: Ivars Veiliņš

Skolēni var pieteikties bezmaksas
pētniecības nometnei augustā
 Jana Bahmane

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) organizē bezmaksas pētniecības nometni «Junioru universitātes vasaras sesija 2018», līdz 20. jūlijam
aicinot pieteikties 5.–7. klašu Jelgavas skolēnus, kuri ir
ieinteresēti dabaszinātnēs, matemātikā un informācijas
tehnoloģijās. Nometne notiks no 6. līdz 10. augustam,
informē ZRKAC pārstāve Alise Gubene.
Nometnes aktivitāšu programmā paredzētas nodarbības līderības
attīstīšanai, pētnieciskās nodarbības pie jūras un dabas parkā, nakts
ekspedīcija, kā arī sportiskas aktivitātes. Pieteikties nometnei var
pa e-pastu anete.skalde@zrkac.jelgava.lv. Plašāka informācija – pa
tālruni 29102645. Jāpiebilst, ka nometnē plānots uzņemt apmēram
14 dalībniekus.
Pētniecības nometne notiek projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai» gaitā.

Brīdinājums par iespējamo kapavietas
uzturēšanas tiesību pārtraukšanu
Jelgavas pilsētas kapsētās
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» (turpmāk –
kapsētu apsaimniekotājs) paziņo, ka Kapavietu komisija, kura izveidota, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta
saistošo noteikumu Nr.11-12 «Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi» (turpmāk – Noteikumi) IX. nodaļu
«Nekoptas kapavietas uzturēšana», 2018. gadā Jelgavas pilsētas kapsētās ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas, kuru
uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.
Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (kapsēta-sektors-rinda-vieta)
ZANDERU KAPSĒTĀ: 9-002-003-001, 9-006-003-001, 9-008-001-012,
9-008-001-013, 9-008-001-014, 9-008-002-014, 9-V01-031-004,
9-V01-042-003, 9-V04-007-009, 9-V04-009-004, 9-V04-009-009,
9-V05-002-012, 9-V05-004-012, 9-V05-005-013, 9-V05-010-011,
9-V06-009-014, 9-V06-015-008, 9-V06-019-002, 9-V07-002-003,
9-V09-003-007-9-V10-007-007, 9-V11-006-009, 9-V12-005-009,
9-V12-026-015, 9-V12-028-014.
BĒRZU KAPSĒTĀ: 2-005-004-129, 2-005-004-135, 2-005-003-045,
2-001-041-005, 2-001-040-004, 2-001-040-003, 2-001-038-001,
2-001-038-008, 2-001-032-012, 2-001-032-011, 2-001-030-014,
2-001-025-001, 2-003-018-003, 2-003-016-003, 2-003-016-002,
2-003-016-001, 2-001-019-002,2-001-019-001, 2-001-010-001,
2-001-010-002, 2-001-009-001, 2-002-001-010, 2-002-015-003,
2-002-020-002, 2-002-032-001.
MEŽA KAPSĒTĀ: 5-007-018-001, 5-006-009-003,
5-006-008-003, 5-010-010-004, 5-010-010-017,
5-012-010-004, 5-012-008-012, 5-012-009-014,
5-012-008-022, 5-011-002-022, 5-011-003-021,
5-010-012-012, 5-010-012-010, 5-009-001-006,
5-012-008-017, 5-008-010-008, 5-008-011-008,
5-007-012-001, 5-007-017-006.

5-006-009-004,
5-010-011-014,
5-012-008-023,
5-011-002-017,
5-007-014-004,
5-007-025-007,

BALOŽU KAPSĒTĀ: 1-004-001-065, 1-004-002-084, 1-004-002-085,
1-004-002-029, 1-004-003-031, 1-004-002-014, 1-004-003-062,
1-004-003-112, 1-007001-009-, 1-008-008-061, 1-004-003-123,
1-008-008-063, 1-003-010-016, 1-003-010-017, 1-003-008-123,
1-003-008-063, 1-003-008-029, 1003-005-032, 1-003-005-045,
1-003-007-155, 1-003-007-108, 1-003-006-010, 1-003-007-151,
1-003-006-015, 1-003-006-025.
KALNAKROGA KAPSĒTĀ: 3-006-008-003, 3-006-008-004, 3-006-012001, 3-003-007-004, 3-001-001-005, 3-003-013-006, 3-003-003-007.
MIERA KAPSĒTĀ: 6-007-001-001, 6-001-002-010, 6-001-001-001.
ROMAS KAPSĒTĀ: 4-002-005-001, 4-002-001-002, 4-001-001-014,
4-001-001-011.
NORAUKU KAPSĒTĀ: 7-002-018-004, 7-002-018-008, 7-002-016-006,
7-002-013-003, 7-002-009-006, 7-002-009-005.
Pamatojoties uz Noteikumu 40.1 punktu, par nekoptu atzītās kapavietas
uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kā arī portālos www.jelgava.lv un www.pilsetsaimnieciba.lv, jāierodas pie kapsētu apsaimniekotāja (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16a, Jelgavā, tālrunis informācijai – 63084486, 29238810). Ja kapavietas
uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā, Noteikumu 30. punktā
minētā, akta sastādīšanas 40.2. apakšpunktā noteiktajā laikā neierodas
pie kapsētu apsaimniekotāja, kapavietas uzturēšanas līgums tiek izbeigts.

 Jana Bahmane

Jelgavas pils Kurzemes
hercogu kapenēs iesvētīti restaurētie Kurzemes prinču Vladislava
Ludviga Frīdriha un Leopolda Kārļa sarkofāgi
– tie ir pirmie restaurētie bērnu sarkofāgi no
kapenēs esošajiem, bet
kopumā ar Kurzemes
bruņniecības Apvienoto Kurzemes fondu un
Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu restaurēti jau 12 sarkofāgi.
«Kopš 2005. gada mums ir
ļauts līdzdarboties Jelgavas pilī
ierīkoto Kurzemes hercogu kapeņu sarkofāgu restaurācijā, un
mēs redzam, kādu izcilu darbu ir
paveikuši Rundāles pils muzeja
restauratori. Vēlos izteikt īpašu
pateicību Rundāles pils muzeja

direktoram Imantam Lancmanim
un viņa restauratoru komandai,
kas atjaunoja un papildināja
ievērojami bojātos sarkofāgus,
parādot, ka viņi ir izcili amata
meistari,» sacīja Kurzemes bruņniecības priekšsēdētājs barons
Nikolass fon Bērs. Sarkofāgus
iesvētīja Liepājas diecēzes bīskaps
Hanss Martins Jensons.
Rundāles pils muzeja pārstāve
Ilze Kusiņa norāda, ka abi prinči
gājuši bojā agrā bērnībā – hercoga
Jēkaba un hercogienes Luīzes Šarlotes pirmais dēls Vladislavs Ludvigs Frīdrihs (1647–1648) mira
nepilnu četru mēnešu vecumā, bet
Kurzemes hercoga Frīdriha Kazimira un hercogienes Elizabetes
Sofijas otrais dēls Leopolds Kārlis
(1693–1697) – trīs gadu vecumā.
Šā iemesla dēļ sarkofāgi ir izmēros
nelieli un, salīdzinot ar lielajiem
sarkofāgiem, ne tik krāšņi un
sarežģīti. Abu sarkofāgu stāvokli
bija ietekmējuši gan dabiskie me-

tāla novecošanās procesi, gan arī
cilvēku ļaundarība – sarkofāgiem
bija plīsumi un lūzumi, daudzas
detaļas zudušas, par kuru izskatu
un izvietojumu liecināja vien seni
fotoattēli. Vispirms veikta sarkofāgu tehniskā restaurācija, bet pēc
tās notika virsmu konservācija,
atlikušā zeltījuma nostiprināšana,
alvas attīrīšana no netīrumiem.
Sarkofāgu restaurācijas darbus
Rundāles pils muzeja Zinātniskās
restaurācijas nodaļas vadītājas
Ainas Balodes pārraudzībā veica
muzeja speciālisti.
Kapenēs atrodas 21 metāla
sarkofāgs un deviņi koka zārki,
kuros no 1569. līdz 1791. gadam
apbedīti 24 Ketleru dinastijas un
seši Bīronu dinastijas pārstāvji.
Vasaras sezonā – līdz 31. oktobrim
– kapenes apmeklētājiem atvērtas
katru darba dienu no pulksten 9
līdz 17. Ieejas maksa pieaugušajiem ir 3 eiro, studentiem – 2 eiro,
bet skolēniem – 1,50 eiro.

Gaida dalībnieku pieteikumus Metāla svētkiem
 Ritma Gaidamoviča

8. septembrī Pasta
salā notiks tradicionālie Metāla svētki, kuru
moto šogad ir «Metāla stāsts». Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) aicina pieteikties
dalībniekus, kuri vēlas
popularizēt metālapstrādes nozari un ar to
saistītas profesijas, inženierzinātnes un bērnu
un jauniešu tehnisko
jaunradi, – uzņēmējus,
amatniekus, izgudrotājus, augstskolas, koledžas, vidējās profesionālās izglītības iestādes,
interešu izglītības iestādes, jaunrades centrus.
Metāla svētki ir lieliska iespēja
metālapstrādes uzņēmumiem un
amatniekiem popularizēt savu
uzņēmumu un piedāvājumu –
visu no metāla. «No rotaslietām
līdz apjomīgām konstrukcijām,
tehnikai, veciem un jauniem
spēkratiem, darbgaldiem, instrumentiem, izejvielām un materiāliem, lai svētku apmeklētājiem
dotu iespēju iepazīties ar metāla
plašo pielietojumu mūsu dzīvē un
nozarei nepieciešamajām profesionālajām prasmēm,» saka ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone.
Viņa skaidro, ka šajos svētkos
tiek popularizēta metālapstrādes
nozare kopumā un svarīga loma
tajā ir izglītībai, tieši tāpēc Metāla
svētkos aicinātas piedalīties arī

izglītības iestādes: «Izglītības iestā- apliecināt savas prasmes un to, ka
des un jaunrades centrus aicinām saprot darba uzdevuma rasējumu.
svētku laikā popularizēt savu «Uzdevums nebūs ne sarežģīts,
izglītības piedāvājumu un jauniešu ne grūts. Domāju, ka ar to galā
karjeras iespējas inženierzinātņu tiks jebkurš metinātājs, jautāprofesijās, kā arī radīt konstruē- jums – kuram tas izdosies labāk,»
šanas un eksperimentu prieku, piedalīties konkursā aicina viņš,
organizējot radošās darbnīcas.»
norādot, ka konkursa godalgoto
Tāpat svētkos gaidītas Jelgavas vietu ieguvēji saņems vērtīgas
pašvaldības iestādes un kapi- balvas.
tālsabiedrības,
Pieteikumi
Detalizēta informācija
lai atklātu savu
tiek gaidīti arī
un pieteikšanās
metāla stāstu.
no ēdināšanas
«Metāls ir sasto- • Metinātāju konkurss –
uzņēmumiem,
pams gandrīz vi- Māris Ernstsons,
kuri 8. septembrī
sur, tāpēc stāsti tālrunis 26171465, e-pasts
Pasta salā savus
maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv.
par metālu var
pakalpojumus
• Uzņēmēji, amatnieki,
būt visdažādā- izgudrotāji, ēdinātāji –
gatavi piedāvāt
kie. Piemēram, Līga Miķelsone, tālrunis
svētku apmeklēlīdz šim Ģederta 28342419, 63012155, e-pasts
tājiem.
Eliasa Jelgavas liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka
Vēstures un • Izglītības iestādes –
šogad Metāla
mākslas muzejs Inta Leilande, tālrunis 26195773, svētku laikā noir piedalījies ar 63012153, e-pasts
tiks izgudrojuizstādi, rādot inta.leilande@zrkac.jelgava.lv.
mu un inovāciju
metāla darba- • Biedrības, citi dalībnieki,
izstāde «Minox
rīku attīstību, organizatoriski jautājumi –
Zemgale 2018»,
Astra Vanaga, tālrunis
Jelgavas pilsētas 29222737, 63012159, e-pasts
ko ZRKAC orbibliotēka bija astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.
ganizē kopā ar
sagatavojusi liteLLU Tehnoloģiratūras izstādi par inženieriju un ju un zināšanu pārneses nodaļu un
to, kā tiek apstrādāts metāls, bet sadarbībā ar Latvijas Izgudrotāju
SIA «Jelgavas ūdens» piedalījās biedrību, biedrību «Connect Latviar ekspozīciju, rādot ūdensva- ja» un Latvijas Zinātņu akadēmiju.
da vēsturi un tā attīstību, kur Dalībai tajā līdz 15. augustam ar
svarīga loma ir arī metālam,» tā savu izgudrojumu var pieteikL.Miķelsone.
ties ikviens interesents. Sīkāku
Metāla svētkos tradicionāli nori- informāciju par izstādi var iegūt
sināsies arī metināšanas konkurss, mājaslapā www.minox.lv.
noskaidrojot labākos šī amata
Dalība Metāla svētkos ir bez
meistarus. ZRKAC Metālapstrā- maksas, un tos organizē ZRKAC
des mācību parka vadītājs Māris un Jelgavas pilsētas pašvaldības
Ernstsons skaidro, ka konkursā iestāde «Kultūra» sadarbībā ar
var piedalīties ikviens, kurš prot Mašīnbūves un metālapstrādes
metināt, jo tā ir lieliska iespēja rūpniecības asociāciju.
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Īsi
 Pirmdiena, 9. jūlijs, Latvijā būs
oficiāla brīvdiena pēc Dziesmu
un deju svētkiem. SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) informē,
ka 9. jūlijā sabiedriskais transports
Jelgavas pilsētas maršrutos kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta.
Arī reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu reisi, kurus apkalpo
JAP, 9. jūlijā kursēs pēc brīvdienu
kustības saraksta. Detalizēta informācija par reģionālo starppilsētu
autobusu reisu izpildi pieejama
mājaslapā www.jap.lv. Jāpiebilst,
ka šogad pirmo reizi tiks piemērots
likumā «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām» noteiktais, ka
gadījumā, ja svētku diena – Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku
noslēguma diena – iekrīt sestdienā
vai svētdienā, nākamo darba dienu
nosaka par brīvdienu.
 Bērnu rotaļu laukums Pasta
salā, kas drošības apsvērumu dēļ
bija slēgts publiskās slidotavas
jumta izbūves darbu laikā, tagad
atkal pieejams apmeklētājiem,
informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pārstāve Kristīne Lazdiņa. Jāatgādina, ka rotaļu laukums
līdzās slidotavai bija norobežots ar
pagaidu žogu, lai slidotavas jumta
būvdarbu gaitā neapdraudētu Pasta salas apmeklētāju drošību, taču
šobrīd žogs ir noņemts un rotaļu
laukumu var izmantot.
 Jelgavas poliklīnikas 3. stāva
gaitenī, kas savieno poliklīnikas
jauno un veco korpusu, šonedēļ
tiek demontēts panduss un pārbūvētas kāpnes. Būvdarbi ilgs līdz
10. jūlijam, un šajā laikā savienojums
starp korpusiem nebūs pieejams.
Nokļūšana 3. stāvā nav traucēta – tur
var nokļūt gan pa kāpnēm, gan ar
liftu. «Gaitenī, kas 3. stāvā savieno
divus poliklīnikas korpusus, ilgstoši
bija pieejams nepareizi izbūvēts
panduss – tas bija ļoti stāvs, līdz ar to
cilvēks ratiņkrēslā to varēja izmantot
tikai ar citas personas palīdzību, bet
gaiteņa kāpnes izbūvētas ar nesamērīgi augstiem pakāpieniem,» norāda
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Gunta Arnīte, skaidrojot, ka
šobrīd panduss tiek demontēts un
cilvēki ar īpašām vajadzībām abos 3.
stāva korpusos varēs nokļūt ar liftu.
Savukārt kāpnes tiek pārbūvētas,
nodrošinot optimālu pakāpienu
augstumu.
 Gājēju tunelī zem Lielās ielas
izbūvēts jauns apgaismojums –
vecie gaismekļi ar dzelzs režģa
pārklājumu nomainīti pret ekonomiskākiem un pilsētas videi
piemērotākiem LED gaismekļiem.

«Pievadi un LED gaismekļi izbūvēti
visa tuneļa garumā. Tie strādā divos
režīmos – tumšajā diennakts laikā
tunelī pastāvīgi būs blāvs apgaismojums, savukārt, pateicoties sensoriem, kad tunelim tuvosies gājējs
vai riteņbraucējs, apgaismojums
kļūs spožāks,» skaidro pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» elektrotīklu inženieris Andrejs Bobikins,
papildinot, ka salīdzinoši vienkāršais
risinājums palīdzēs ietaupīt enerģiju
un attiecīgi arī izmaksas.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
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Pašvaldība sāk atjaunot Vecpilsētas
ielas kvartālu

Foto: no JV arhīva

Vec
p
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 Ilze Knusle-Jankevica

Vienā no senākajiem Jelgavas
koka namiem – ēkā Vecpilsētas ielā 14, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis,
– un tam līdzās esošajā ķieģeļu
mūra ēkā Krišjāņa Barona ielā
50 sākušies atjaunošanas darbi: tur tiks izveidots Zemgales
Restaurācijas centrs. «Šis ir
patiesības brīdis, kad ēkas ir
iztīrītas un varam ieraudzīt
visas autentiskās detaļas un
elementus, kādi tie saglabājušies līdz šodienai. Pēc
atjaunošanas ēkas atdzims
kā publiski objekti un lielu
daļu no vēstures liecībām
vairs nebūs iespējams ikdienā
apskatīt,» norāda uzņēmuma
«RERE grupa» restaurācijas
darbu eksperts Roberts Vecums-Veco.

iela

ona
.Bar

iela

50

K

14

ko atjaunos un eksponēs.
Vecpilsētas ielas ēka nav balstīta uz
monolītiem pamatiem – guļbūve turas uz
laukakmeņiem un ķieģeļu mūra fragmentiem –, tāpēc tā ar domkratiem tiks pacelta
par vismaz 15 centimetriem. Būvniecības
projekta vadītājs Valdis Grinpukals skaidro, ka tiks izbūvēti jauni pamati un ēka
uz tiem tiks atsēdināta atpakaļ, savukārt
jauns iekšējais nesošais koka karkass,
pie kā tiks piestiprināts vēsturiskās ēkas
būvapjoms, padarīs to stabilu un drošu
apmeklētājiem. Būvnieki pamatus cer
izbūvēt līdz ziemai, paralēli notiks grīdu
demontāža, oriģinālo dēļu restaurācija,
bojāto konstrukciju protezēšana un papildināšana.

Iespējams, bijis stallis

Uzņēmums «RERE meistari» objektā
sāka strādāt 7. maijā. Tā kā ēkās ilgu laiku
bija uzturējušies bezpajumtnieki, vispirms
no tām bija jāizvāc viņu atstātais mantojums. Būvdarbu vadītājs Jānis Rozenlugs
stāsta, ka Vecpilsētas ielas namā vietām
norakts pat vairāk nekā 30 centimetru
biezs kultūrslānis, atsedzot arī sākotnējo
grīdu līmeni un to dažādos segumus,
piemēram, dēļus, klonu un pat betona
plāksnes, kas ieklātas kādā no daudzajām
ēkas pārbūves reizēm. Kopumā no ēkām
izvesti 42 kubikmetri dažādu nederīgu
materiālu, bet viss, kas tīrot atrasts un
novērtēts kā vēsturiski ēkai piederīgs
un, iespējams, atkārtoti izmantojams,
novietots noliktavā.
Pirms tālāko darbu uzsākšanas jau
veikta abu ēku 3D skenēšana, digitālā
formātā iemūžinot to stāvokli – tehniskos
parametrus, arhitektoniskās detaļas,
vizuālo izskatu. Iegūtie dati palīdzēs
precīzāk veikt gan konstrukciju pastiprināšanas, gan interjera un arhitektonisko
detaļu atjaunošanu, turklāt ēkas virtuālajā vidē būs apskatāmas stāvoklī pirms
rekonstrukcijas.

Savukārt K.Barona ielas ēkai pagalma
pusē agrāk bijušas daudzas un dažāda
izmēra durvis, kas laika gaitā daļēji aizmūrētas. Ķieģeļu mūra šuvēs java sākotnēji
tikusi iesmērēta uz iekšu, nevis ar valnīti
uz āru, kā tas redzams šobrīd, savukārt
ārsienas nokrāsotas sarkanas. Vēsturiski
mūrim izmantoti diezgan zemas kvalitātes, iespējams, arī no vecākām celtnēm
iegūti ķieģeļi. Daļa ķieģeļu ir stipri bojāti,
izdrupuši, tāpēc apmēram 10 procenti
esošā mūra būs jāpapildina vai jāaizvieto
ar līdzīgiem. Plānots saglabāt arī koka
galeriju gar ēkas ārsienu, bet daļa durvju,
kas ved uz to, tiks aizmūrētas, atstājot
vien divas. Jumta konstrukcijas un pārsegumus būvēs no jauna, savukārt jumts
būs skārda. «Kad noņēmām koka grīdu,
apakšā bija betons ar satecēm. Tas ļauj domāt, ka šajā ēkā agrāk varbūt bijis stallis
līdzās krogam,» stāsta J.Rozenlugs. Ēkas
tālākajā galā pagalma pusē saglabājies
viens vēsturisks logs ar koka slēģiem – šo
autentisko komplektu iecerēts restaurēt
un eksponēt fasādē.
Nedēļas beigās plānots uzsākt siltumtrases izbūvi gar ēku ielas pusē, lai
būvju kompleksu varētu pieslēgt apkurei.
Pēc tam tiks veikta arī citu ārējo komunikāciju izbūve, fasādes atjaunošana, logu
un durvju montāža, jo K.Barona ielas ēku
līdz ziemai plānots sakārtot tiktāl, lai gada
aukstajā laikā varētu turpināt iekšdarbus.

Ēkai būs jauni pamati

Abus namus savienos

Vecpilsētas ielas 14. nams celts ap 1800.
gadu. J.Rozenlugs norāda: ir atrodamas
liecības, ka ēka piedzīvojusi vairākas pārbūves – sākotnēji tā bijusi mazāka, bet vēlāk paplašināta un paaugstināta. «Dažās
vietās ir saglabājušies tā saucamie trīnīša
griesti, kas bija raksturīgi koka ēkām
Latvijas teritorijā gan 17., gan 19. gadsimtā. Tāpat var redzēt, ka zem grīdām
kā siltumizolācijas materiāls izmantotas
skaidas, sienās – sūnas, savukārt logu un
durvju ailu blīvēšanai – lina pakulas,»
stāsta būvdarbu vadītājs, piebilstot, ka
ēku atjaunošanas gaitā iespēju robežās
tiks izmantoti vēsturiskie paņēmieni un
tradicionālie būvmateriāli, piemēram, logi
tiks pakoti ar pakulām.
Uz ēkas iekšsienām ir redzams, kā
mainījusies tās saimnieku turība un ar to
saistītā interjera mode – sākumā bijušas
tēstu baļķu sienas, ko iemītnieki centušies
izskaistināt ar pašu zīmētiem ornamentiem, vēlāk pie baļķiem ar nagliņām
piestiprinātas vienkāršas papīra tapetes,
tad pie sienām naglots skaliņu režģis un
sienas apmestas ar kaļķa apmetumu, ko
bieži krāsoja ar krītu vai kaļķa krāsu, kas
savukārt vēl vēlāk aplīmēts ar tapetēm.
Uz otro stāvu ved tā saukto Ulmaņlaiku
koka kāpnes, kas tiks atjaunotas, tāpat
savu agrāko veidolu atgūs podiņu krāsns,
kas gan būs tikai interjera elements. Tīrot
ēkas, atrasti arī krāsns podiņi, kas 19. gadsimta beigās ražoti Jelgavā – M.Ņesterova
ķieģeļu ceplī. Interesanta vēstures liecība
ir arī jumta skārds ar spiedogu «Emu»,
kas 20. gadsimta 30. gados ražots Anglijā,
bet tas netiks saglabāts – ēkai atjaunos
vēsturiski senāko dakstiņu jumtu. Jāpiebilst, ka namam ir arī neapdzīvoti bēniņi,

tas

Foto: Ivars Veiliņš
Vecpilsētas ielas 14. namā tiks
saglabāti visi iespējamie interjera
priekšmeti, tostarp
podiņu krāsns. Uzņēmuma «RERE meistari» pārstāvji Valdis Grinpukals
un Jānis Rozenlugs stāsta,
ka, tīrot ēku, atrasti krāsns
podiņi, kas ražoti 19. gadsimta beigās Jelgavā – M.Ņesterova
ķieģeļu ceplī.

Vecpilsētas ielas
ēkā atrasta
arī kurpe, kas varētu liecināt par
jelgavnieku apģērbu 19. gadsimtā.

Vecpilsētas
ielā 14 uz otro
stāvu ved
Ulmaņlaikos
izgatavotas
koka kāpnes,
ko plānots
atjaunot.

Šobrīd abas ēkas ir atstatu viena no otras, bet projekta gaitā, lai izveidotu vienotu
ansambli, tās tiks savienotas, spraugu
starp ēkām aizmūrējot, bet pagalma pusē
uzceļot speciālu piebūvi. Tajā būs centrālā
ieeja uz K.Barona ielas ēku, kurā tiks iebūvēts lifts, kas ļaus cilvēkiem ar kustību
traucējumiem iekļūt abu ēku 2. stāvā.

Labiekārtos pagalmu

Pašvaldība Zemgales Restaurācijas
centra vajadzībām iegādāsies arī īpašumu
Vecpilsētas ielā 12 – tas nolemts domes
sēdē pagājušajā ceturtdienā. Tie ir dzīvojamās ēkas pamati uz pašvaldībai piederoša
zemesgabala abu ēku iekšpagalmā. «Lai
labiekārtotu pagalma teritoriju, tostarp
izbūvētu iebraucamo ceļu, pašvaldībai
bija nepieciešams iegādāties arī uz zemesgabala esošos ēkas pamatus,» skaidro
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes Attīstības plānošanas sektora
vadītāja Ilga Līvmane. Īpašumu pašvaldība iegādāsies par 3500 eiro.

Izcels arhitektūras vērtības

Vecpilsētas ielas kvartāls pārmaiņas
piedzīvo, Jelgavas pašvaldībai realizējot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansētu projektu «Nozīmīga
kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana
un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā»
(Nr.5.5.1.0/17/I/002). Tas paredz izveidot
Zemgales Restaurācijas centru.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka Vecpilsētas ielas namā būs telpa
semināriem, suvenīru veikals, vēstures
ekspozīcijas un izstāžu galerija, savukārt
ēkā K.Barona ielā – trīs restaurācijas darb-

Interesants atradums ir piezīmju
grāmatiņa, kurā vācu valodā veikti
pieraksti par naudas aizdošanu. Starp
minētajām personām ir pat baroni.
nīcas: tekstilam; metāla priekšmetiem un
arheoloģiskajiem atradumiem; keramikai,
stiklam un porcelānam. Centra izveidei
paredzētais projekta finansējums ir 2 913
818 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir
764 273 eiro, valsts budžeta dotācija – 36
232 eiro, bet pārējais ir pašvaldības finansējums. Ar SIA «RERE meistari» noslēgtā
būvdarbu līguma summa ir 1 784 264,32
eiro, tajā skaitā PVN (309 665,71 eiro).
Būvuzraudzību veic SIA «Jurēvičs un
partneri», autoruzraudzību – SIA «Livland Group», arhitekts – Ēriks Cērpiņš.
«Ēkā Vecpilsētas ielā 14 ierīkotā ekspozīcija būs veltīta Jelgavas arhitektūrai,
pirms pilsētu nopostīja karā. Mums bija
unikāla koka apbūve, arī citas ievērības
cienīgas ēkas, tāpēc gribam parādīt, cik
skaista Jelgava bija tolaik,» stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja
Anda Iljina. Liela loma ekspozīcijā tiks
atvēlēta arī pašam namam, kas būs
viens no vērienīgākajiem restaurētajiem
objektiem pilsētā. «Dokumentēsim ēkas
restaurācijas procesu, lai pēc tam saistošā

Krišjāņa Barona ielas 50. nams agrāk, iespējams, bijis stallis, kas atradās
līdzās krogam, bet pēc rekonstrukcijas tajā divos stāvos būs izvietotas
restaurācijas darbnīcas.
un interaktīvā veidā rādītu to jelgavniekiem un pilsētas viesiem,» uzsver A.Iljina.
Tāpat centrā ikviens varēs tuvāk iepazīt
restaurācijas darba specifiku.

Atbalss – otrā ielas galā

Pašvaldības Vecpilsētas ielas kvartāla
attīstības koncepcija paredz atjaunot
arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Vecpilsētas ielā 2, kas datēts ar 18.
gadsimta otro pusi–19. gadsimta sākumu, un tam līdzās esošo namu J.Asara

ielā 1. Šajās pašvaldībai piederošajās ēkās
plānots izveidot Dzīvesziņas un arodu
sētu, lai popularizētu latviskās tradīcijas
un izzinātu latviešu gadskārtu rituālus.
Kā stāsta A.Iljina, tur paredzēts izveidot
audēju darbnīcas ar vairākām stellēm,
keramikas darbnīcu ar cepli pagalmā
un saimes istabu, kurā varēs apgūt seno
latviešu saimnieču zinības. Šobrīd tiek
izstrādāts ēku būvprojekts, lai līdz oktobrim pašvaldība varētu iesniegt pieteikumu
projektu konkursā.
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Latvijas kausa
astotdaļfinālā –
pret «Metta/LU»

Šonedēļ Latvijas kausa izcīņas astotdaļfināla izlozē noskaidrots, ka FK «Jelgava» spēlēs pret «Metta/LU». Spēle Rīgas
Hanzas vidusskolas laukumā notiks 7.
jūlijā pulksten 16. FK «Jelgava» sporta
direktors Sergejs Golubevs pieļauj,
ka tā būs grūta, jo pretinieki šoreiz ir
priviliģētākā situācijā. «Mūsu komanda
spēlēs izbraukumā uz mākslīgā seguma
laukuma, turklāt pretinieku mājās –
Rīgas Hanzas vidusskolā, kur ikdienā
trenējas FK «Metta/LU» futbolisti,»
saka S.Golubevs, gan norādot, ka FK
«Jelgava» mērķis ir liels – iegūt Latvijas
kausu: «Gribam uzvarēt un šo trofeju
atkal atvest uz Jelgavu, citādi nav vērts
piedalīties.»

www.jelgavasvestnesis.lv
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Pirmajā posmā – 12 komandas Spēkojas ar
Aizvadīts Jelgavas pilAmerikas latviešiem
sētas pludmales volejbola čempionāta
pirmais posms, pulcējot 12 komandas.
«Čempionātā startēja
patiesi spēcīgi pāri,
un sacensību gaitā bija jūtama sīva cīņa,»
vērtē sacensību organizators Andrejs Jamrovskis, papildinot, ka Pasta salā bija ļoti
spēcīgs vējš, kas, protams, ietekmēja spēļu
gaitu. Pirmajā posmā 1. vieta un 150 eiro
naudas balva – Arvim Zelčam un Reinim
Zelčam, 2. vieta un 100 eiro naudas balva
– Alvim Ūdrim un Mārtiņam Pirtniekam,
3. vieta un 50 eiro naudas balva – Andrim
Zadovskim un Aivaram Petruševicam. Jelgavas pilsētas pludmales volejbola otrais
posms Pasta salā notiks 25. augustā.

Jelgavā
27. jūnijā
viesojās
Amerikas
Latviešu
apvienības
(ALA) sporta nozares delegācija, kas
sporta hallē trijās draudzības spēlēs tikās
ar sieviešu volejbola kluba «Jelgava»
spēlētājām, Jelgavas novada volejbolistiem un basketbola kluba «Jelgava/LLU»
vadošajiem spēlētājiem. ALA sieviešu
volejbola komandas pārstāves atklāj,
ka spēle pret latvietēm viņām bija īpaša
un tajā valdīja sacensību gars. Jelgavas
Sporta servisa centra un ALA sporta
nozares pārstāvju sadarbība aizsākta
2011. gadā.

Marianam Paharam
pirmā uzvara mājās

FK «Jelgava» 1. jūlijā ZOC aizvadīja «SynotTip» Virslīgas čempionāta 13. kārtas
spēli pret FK «Metta/LU», kurā izdevās
izcīnīt uzvaru – spēle noslēdzās ar 1:0
jelgavnieku labā. Vārtus guva Mindaugs
Grigaravičus. «Šī bija grūta uzvara grūtā
spēlē, kurā bija gan daudz kļūdu, gan
daudz labu momentu,» pēc spēles rezumēja FK «Jelgava» galvenais treneris
Marians Pahars. Viņš uzsvēra, ka komandai
uzvarēt ļāva smagais un pašaizliedzīgais
darbs aizsardzībā: «Gribu pateikties saviem
spēlētājiem, jo sevišķi par spēli aizsardzībā,
kas bija ļoti laba. Beidzot mums izdevās
realizēt standartsituāciju.» Nākamo Virslīgas spēli FK «Jelgava» aizvadīs 14. jūlijā,
kad izbraukumā tiksies ar FK «Valmiera
Glass/Via».

Palīdz labot 41 gadu senu
Latvijas rekordu
 Ilze Knusle-Jankevica,
Ritma Gaidamoviča

Latvijas vieglatlētes 30. jūnijā
lietuviešu kluba «Cosma»
kausa izcīņā Viļņā ieguva 3.
vietu un laboja Latvijas rekordu 4x400 metru stafetē
U-20 vecuma grupā. Vienu
no stafetes posmiem veica
jelgavniece Anna Ševčenko.
Latvijas juniores – Marija Medvedeva,
Agita Švetere, Daira Deičmane un jelgavniece A.Ševčenko – stafeti veica 3:47,11
minūtēs. Latvijas Vieglatlētikas savienība
informē, ka tas ir jauns Latvijas rekords
U-20 vecuma grupā – līdzšinējais rekords,
kas uzstādīts 1977. gadā, bija 3:47,10, kas
uzņemts ar rokas hronometrāžu, līdz ar
to ir pieļaujama kļūda. Jaunais rezultāts
fiksēts elektroniski un uzskatāms par pre-

cīzāku, līdz ar to ir uzstādīts jauns rekords.
Annai bija uzticēts stafetes pirmais
posms. «Līdz šim nekad stafetē nebiju
skrējusi pirmo posmu, bet, pēc manām
domām, izdevās labi – skrēju, cik ātri
vien varēju, cīnījos līdz galam,» norāda
A.Ševčenko, piebilstot, ka konkurence bija
spēcīga un tas sacensības padarīja ne vien
grūtākas, bet arī interesantākas. «Uzzinot
rezultātu, spriedām, ka tomēr varējām
labāk, taču, kad mūs informēja par to, ka
esam lauzušas tik senu Latvijas rekordu,
emocijas bija neaprakstāmas! Esam apmierinātas ar izdarīto,» papildina Anna,
turpinot: «Pirmais un ceturtais posms
stafetē, manuprāt, ir pats svarīgākais –
man bija jāpaņem labs starts, Marijai, kas
startēja pēdējā, atbildīgi jānoslēdz stafete.
Kopā ar Dairu jau piedalījos «Prezidenta
balvā», bet ar Agitu un Mariju vienā komandā startēju pirmo reizi. Tā bija jauna
un noderīga pieredze mums visām.»

Edgars Krūmiņš cīnīsies par
Eiropas kausu 3x3 basketbolā
Foto: no komandas arhīva

 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas 3x3 basketbola izlase
ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā nedēļas nogalē
Francijas pilsētā Puatjē ieguva ceļazīmi uz Eiropas kausa
izcīņas turnīru, kas 14.–16.
septembrī notiks Bukarestē
(Rumānijā). Jāpiebilst, ka pērn
mūsu komanda šo kausu ieguva savā īpašumā.
Latvijas izlase – E.Krūmiņš, Nauris
Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis un Agnis
Čavars – turnīrā Francijā bija izlikta ar
2. numuru. Mūsu komanda B grupas
turnīrā ar 20:19 pieveica Melnkalnes vienību (izlikta ar 10. numuru), bet otrajā ar
17:12 – Turcijas basketbolistus (izlikti ar
7. numuru), iegūstot pirmo vietu grupā,
informē Latvijas Basketbola savienība. Izšķirošajā spēlē par ceļazīmi uz finālturnīru
Latvijas izlase pārspēja Izraēlas komandu
– 21:17. Jelgavnieks E.Krūmiņš šajā spēlē
ar četriem tālmetieniem komandai deva
astoņus punktus.
«Sajūtas ir lieliskas – tas vien ir ko
vērts, ka tu reprezentē savu valsti. Man
tas ir liels gods un lepnums, turklāt, ja
vēl izdodas sasniegt izvirzīto mērķi, kas

šoreiz bija kvalificēties Eiropas kausa
izcīņai, gandarījums ir vēl lielāks,» norāda
E.Krūmiņš. Viņš gan piebilst, ka smagākais darbs vēl priekšā. «Protams, ir lietas,
pie kā jāpiestrādā, un līdz septembrim
centīsimies tās pieslīpēt, lai uz Eiropas
kausa izcīņu dotos pēc iespējas labākā
formā,» atzīst E.Krūmiņš.
Vēl ceļazīmi uz Eiropas kausa izcīņu
ieguva Krievija, Beļģija un Francija. Iepriekš kvalifikācijas turnīrā Andorā biļeti
uz finālu nopelnīja Slovēnija, Ungārija un
Šveice, bet kvalifikācijas turnīrā Bukarestē iespēju piedalīties Eiropas kausa izcīņā
3x3 basketbolā ieguva Serbija, Polija,
Spānija, Bosnija un Hercegovina.
Pērn Latvijas izlase, kuras sastāvā arī
bija E.Krūmiņš, izcīnīja Eiropas kausu
3x3 basketbolā un šogad centīsies iegūt
to savā īpašumā atkārtoti.
Jāpiebilst, ka vēl pirms nedēļas Horvātijā Latvijas basketbolisti otro reizi
sezonā uzvarēja «Challenger» sērijas
turnīrā, iegūstot vērtīgus punktus sezonas
kopvērtējumam un ceļazīmi uz prestižo
Lozannas «Masters» turnīru.
Tā kā Jelgavas 3x3 starptautiskā turnīra norises datums no 30. jūnija pārcelts
uz 14. jūliju, visticamāk, tajā startēs un
punktus valstij pasaules reitingā krās arī
E.Krūmiņa pārstāvētā komanda.
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Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861)

aicina darbā BĒRNU APRŪPĒTĀJU
(531105) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:
• nodrošināt vai sniegt atbalstu ikdienas aktivitātēs
un rūpēties par bērniem;
• novērtēt bērnu pamatvajadzības, palīdzēt sagatavoties skolai, bērnudārzam;
• atbilstoši bērnu vecumam iesaistīt bērnus darbībās,
kas saistītas ar pašaprūpes un patstāvīgas dzīves
prasmju iemaņu apgūšanu;
• kad vien nepieciešams, palīdzēt un atbalstīt bērnus
praktiski un emocionāli;
• pavadīt bērnus arī ārpus iestādes.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• valsts valodas prasme B1 līmenī;
• atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.
panta piektās un sestās daļas prasībām;
• vēlama viena gada darba pieredze profesijā.
Piedāvājam:
• summēto darba laiku (saskaņā ar darba grafiku
dienas un nakts maiņās);
• algu 2,7174 EUR/st. (bruto);
• darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• darba vietu Jelgavā, Zirgu ielā 47a;
• sociālās garantijas.
Mēs, aprūpes centra kolektīvs, gaidīsim tavu CV un
pieteikuma vēstuli līdz 2018. gada 11. jūlijam pa
e-pastu aprupescentrs@aprupescentrs.jelgava.lv
ar norādi «Bērnu aprūpētājs».
Tālrunis uzziņām – 63026313.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma
dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti,
lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas
datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs (Jelgava, Zirgu iela 47a, LV-3001).

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.4003290898)
aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi šajā
amatā. Darbs vienā maiņā K.Barona ielā
40, Jelgavā. T.29226133.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) piedāvā labi atalgotu darbu apdares meistaram(-ei) lakotājam(-ai). T.29537176.
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) piedāvā darbu
galdniekiem(-cēm). Jo būs prasmīgāks(-a) meistars(-e), jo lielāku algu piedāvāsim. CV sūtīt pa
e-pastu diana@eilaj.lv. T.63112710.

Latvijas vieglatlētes, tostarp jelgavniece Anna Ševčenko (otrā no kreisās), kas šobrīd ir viena no labākajām 400 metru skrējējām Latvijā, Viļņā
laboja 1977. gadā uzstādītu Latvijas rekordu 4x400 metru stafetē U-20
vecuma grupā.
Foto: no A.Ševčenko personīgā arhīva SIA «Nuvalo Latvia» (reģ.Nr.40103758739) ai-

Airētājiem augstākais rezultāts
Eiropas čempionātā – 6. vieta
 Ritma Gaidamoviča

Itālijā noslēdzies Eiropas čempionāts junioriem un U-23
vecuma grupā smaiļošanā un
kanoe airēšanā, kurā startēja
arī deviņi Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS)
audzēkņi. Jelgavnieku augstākais rezultāts čempionātā
ir divas 6. vietas – Roberts
Lagzdiņš izcīnīja 6. vietu U-23
kanoe vieniniekos 1000 metros, 6. vieta arī Aleksejam Šev
covam un Matīsam Ozolam
junioru konkurencē kanoe
divniekos 1000 metros, kas
ļauj pretendēt uz vietu Latvijas
Olimpiskās vienības sastāvā.
BJSS kanoe airēšanas treneris Sergejs
Bobkovs atzīst, ka ar audzēkņu sniegumu
ir apmierināts – divas 6. vietas Eiropas
čempionātā ir augsts sasniegums. «Roberts pirmo reizi sacentās U-23 grupā,
kurā galvenokārt startē piecus gadus
vecāki sportisti. Protams, mēs ceram, ka
pasaules čempionātā veiksies vēl labāk,»
saka treneris, piebilstot, ka arī Alekseja un
Matīsa 6. vieta ir ievērojams panākums,
jo šis rezultāts viņiem ļauj pretendēt uz
vietu Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā. «Aleksejs tik augsta ranga sacensībās
piedalījās pirmo reizi – nevar gribēt, lai

jau pirmajā gadā viņš kāpj uz pjedestāla,»
piebilst S.Bobkovs.
Savukārt kanoe četrinieks 500 metros
– A.Ševcovs, M.Ozols, Vitālijs Upenieks
un Jurijs Ševcovs – ieguva 9. vietu junioru
grupā. «Puišiem panākums bija jau tas
vien, ka iekļuva finālā. Iespējams, viņi
varēja cīnīties par 6. vai 7. vietu, taču 15
minūtes pirms starta radās nopietna problēma – Matīsam ausī iekoda bite. Matīss ir
šīs laivas motors, un man ir grūti spriest,
kā viņš jutās uz starta,» tā treneris.
Jūlija Gutova U-23 Eiropas čempionātā
kanoe vieniniekos 200 metros izcīnīja 10.
vietu, bet 500 metros – 11. vietu. «Arī Jūlija pirmo reizi startēja vecākā grupā, un
konkurence bija liela – 18 sportistes. Vienlaikus tas ir piektais labākais rezultāts no
mūsu izlases sportistiem,» tā S.Bobkovs.
Mūsu smaiļotājiem Egilam Kalnam,
Otto Gerberam, Zigmāram Cinovskim,
startējot kopā ar Gintu Markeviču no
Brocēniem, četriniekos 500 metru distancē junioriem izdevās izcīnīt 17. vietu.
BJSS smaiļošanas trenere Lelde Laure
gan spriež, ka puiši varēja nobraukt labāk.
«Bet jāņem vērā, ka Otto un Zigmāram
šīs bija pirmās starptautiskās sacensības,
turklāt viņi ir ļoti jauni – Otto ir tikai 15
gadi, bet Zigmāram – 16,» tā L.Laure.
Visi minētie kanoe airētāji un smaiļotāji, kā arī BJSS audzēkne Katrīna
Smiltniece jūlija beigās startēs pasaules
junioru un U-23 čempionātā.

cina darbā pieredzējušus(-as) un atbildīgus(-as)
lāzergriešanas darbgaldu operatorus(-es), CNC
metālapstrādes darbgaldu operatorus(-es),
dzelzsbetona konstrukciju montētājus(-as),
betonētājus(-as), metinātājus(-as), izolācijas
speciālistus(-es), mežstrādniekus(-ces), meža
mašīnu («John Deere», «Ponsse Harvester»)
operatorus(-es), palīgstrādniekus(-ces). CV sūtīt
pa e-pastu kristine@nuvalo.lv. T.25703125.

Līdzjūtības
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
Skumju brīdī esam kopā
ar kolēģi Simonu Lazdu,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Zīļuks» kolektīvs
Ir brīži, kas acīs asaras rieš,
Bet ir atmiņas, kas visu dzīvi silda…
(A.Skujiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem sakarā ar
Latvijas ūdens motosporta leģendas
Jāņa Millera zaudējumu.
Jelgavas Sporta servisa centrs
Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
(Rainis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Artim Saulem un tuviniekiem,
tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Foto: www.canoe-europe.org/Nina Jelenc Photography

MUDĪTE BARONE (1942. g.)
GAĻINA KOHA (1956. g.)
JANĪNA PETROVSKA (1932. g.)
GENĀDIJS RIŽAKOVS (1953. g.)
PJOTRS BUGLAKOVS (1947. g.).
Izvadīšana 05.07. plkst.13.45
Zanderu kapsētā.
VELTA RUBENE (1930. g.).
Izvadīšana 05.07. plkst.15 Zanderu kapsētā.
KĀRLIS SIĻĶE (1937. g.).
Izvadīšana 06.07. plkst.15 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. jūlijs
LTV1
5.10 Sirdsbalsība. Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2671.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki. Kokļu
mūzikas koncerts «Stīgo, brālīt, stīgo, māsiņ!».*
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10  Dzīvnieku mazuļi.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
13.40 Pasmaidi, draugs! Animācijas filma.
13.55 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 135. un 136.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons.
Meksikas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2671.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 5.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  JAUNUMS. Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.10  Daktere Fostere. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Atslēgas (ar subt.).*
23.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
0.45 Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. 12.sērija.
Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
7.35 Skaņusaite Latvijā.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 133. un 134.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.*
10.55 Sievietes un sargi. Dokumentāla filma.
11.55 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.15 Sajūti Latgali!*
15.45 Karaliste.*
16.20 Izgudrotāji.*
16.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 1.sērija. (krievu val., ar subt.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 6.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars – 88». «Sīpoli».
0.40  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Degpunktā 7.*
6.20 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 1. un 2.sērija.
7.10 Superome. Latvijas realitātes šovs. 1.–6.sērija.
11.20 Karamba! Humora raidījums.
11.50 Labāk trīs tēvi nekā neviena.
Vācijas romantiska komēdija.
13.45 Spožais rīts. ASV komēdija. 2010.g.
15.50 Kurpnieks. ASV komēdija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi. Bāskervilu suns. Krievijas detektīvfilma. 1981.g.
22.40 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 18.sērija.
0.15 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
1.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
1.50 Degpunktā 8.*
2.15 Superome. Latvijas realitātes šovs. 1.–5.sērija.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
7.00 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.25 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.45 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
8.00 Roboti. ASV animācijas filma.
9.50 Televeikala skatlogs.
10.05 Krēsla. ASV fantāzijas filma.
12.30 Ātrs un bez žēlastības 2.
ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 27. un 28.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 5.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 29.sērija.
21.15 Fantastiskais četrinieks.
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
23.15 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. ASV seriāls. 9.sērija.
0.15 Sveika, Rīga!*
0.50 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 29.sērija.
1.50 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 25., 26. un 27.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

Otrdiena, 10. jūlijs
LTV1

Trešdiena, 11. jūlijs
LTV1

Ceturtdiena, 12. jūlijs
LTV1

Piektdiena, 13. jūlijs
LTV1

5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2672.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 68.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Personība. 100 g kultūras.*
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 5.sērija.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 137. un 138.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2672.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 6.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Aktrise Ragārēs. LTV iestudējums. 1.–3.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki. Deju
lieluzvedums «Māras zeme».*

5.00 Izgudrotāji.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2673.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 69.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 6.sērija.
13.55  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 139. un 140.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 68.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2673.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 7.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. 1.sērija.
22.45 Nakts ziņas.
23.00  Inspektors Benkss. Detektīvseriāls (ar subt.). 2010.g. 1.sērija.
0.40  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
1.40 Es mīlu ēdienu!*

5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2674.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 70.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Dāma. Gleznotāja Džemma Skulme. Dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 7.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 141. un 142.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 69.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2674.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 8.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Atslēgas.
21.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
22.00  JAUNUMS. Rivjēra.
Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Kokaru dziesmu svētki. Dokumentāla filma.
0.10 Vienas dienas restorāns.*
1.10  Muzikālās performances «Ādama pasija» tapšana.
Dokumentāla filma.

5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2675.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 71.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
11.55  Nāve paradīzē. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 8.sērija.
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 143. un 144.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 70.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2675.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.45 Aculiecinieks.*
19.00 Kurš ir kurš? (Ar subt.)*
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Alekss Igo. Nāve un skaistā dzīve. Francijas krimināldrāma (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Daudz laimes, jubilār!*
23.55  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
0.50  Ādama pasija. Muzikāla performance.
2.25  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
3.25  Inspektors Benkss. Detektīvseriāls (ar subt.). 2010.g. 1.sērija.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 1.sērija.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 135. un 136.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 1.sērija (krievu val., ar subt.).
13.05 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7» spēles.
15.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
15.55  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pa pilsētu jumtiem. Parīze. Dokumentālu filmu cikls.
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfināls.
23.00 Līdz nekā vairs nav. Vācijas drāma. 2010.g.
0.45  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
1.20 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 46.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Laipni lūgti kruīzā! Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
11.40 Mīla fjordos. Zemes vecums.
Vācijas romantiska drāma. 2015.g.
13.35 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 15.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 24.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. ASV realitātes šovs. 2013.g. 7.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ketija Forda. Vīriešu noslēpumi.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 4.
ASV seriāls. 2017.g. 5.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.50 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 36.sērija.
1.35 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 10.sērija.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 Gibija. ASV ģimenes filma. 2016.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5.
Austrālijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 28. un 29.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 6.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 30.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 13.sērija.
23.25 Aklā zona. ASV seriāls. 2016.g. 23.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.10 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 30.sērija.
2.10 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 28., 29. un 30.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Rīga, mana baltā Rīga.
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Zemes stāsti.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 137. un 138.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfināls.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
13.05 Garšu skola. 12.sērija.
Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
13.40 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.10 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.40 Aculiecinieks.*
15.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 7.sērija.
17.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 3.sērija. (krievu val., ar subt.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.05 Anekdošu šovs.*
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfināls.
23.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 47.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 24.sērija.
11.40 Ketija Forda. Vīriešu noslēpumi. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 16.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 25.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2014.g. 1.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.30 Kreilis. ASV un Honkongas sporta drāma. 2015.g.
0.55 Goda zīme. ASV krimināldrāma. 2015.g.
2.35 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 Kur mīt briesmonīši. Austrālijas, Vācijas un ASV fantāzijas filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 13.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 13.sērija.
13.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 29. un 30.sērija.
16.50 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 7.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 31.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
0.10 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 14.sērija.
1.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 31.sērija.
2.05 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 31., 32. un 33.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 139. un 140.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfināls.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 3.sērija (krievu val., ar subt.).
13.05 Vienas dienas restorāns.*
13.35 Kūku kari.*
14.40 Ciemos. TV spēle.*
15.30 Projekts «Nākotn». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  JAUNUMS. Slepkavības ziemeļos.
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 4.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
21.30  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
22.30  Attiecību statuss: brīvs. Krievijas drāma (ar subt.). 2015.g.
0.20 Personība. 100 g kultūras.*
1.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 48.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 25.sērija.
11.40 Mačo. Vācijas komēdija. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 17.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 26.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2014.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. ASV realitātes šovs. 2016.g. 6.sērija.
23.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
0.30 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
1.20 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 18.sērija.
1.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
7.00 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Riko, Oskars un dziļākās ēnas. Piedzīvojumu filma. 2014.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 30. un 31.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 8.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 32.sērija.
21.15 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 11.sērija.
22.20 Laipni lūgti paradīzē! ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
0.10 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
1.50 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
2.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 32.sērija.
2.45 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 34. un 35.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Kundziņsala (ar subt.).*
5.30 Saules izaicinātie. «Livin aloha».*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 141. un 142.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7»spēles.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 4.sērija (krievu val., ar subt.).
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00 JAUNUMS. Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
17.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
19.50 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
20.05 Aculiecinieks.*
20.25  Tās tik ir operas! Karmena. Dokumentālu filmu cikls.
21.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.15 Aiziet! Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
0.00 Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos.*
1.55 Anekdošu šovs.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.25 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 1.sērija.
3.50 Ciemos. TV spēle.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 49.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 26.sērija.
11.40 Akmeņainais ceļš. ASV ģimenes filma. 2014.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 18.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 1.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2014.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra. Detektīvseriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
23.20 «Versace» modes nams. Kanādas drāma. 2013.g.
1.10 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
1.55 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
2.35 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 Pelnrušķītes stāsts: ja kurpe der. ASV ģimenes filma. 2016.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 11.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 21.–24.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Džonijs Anglis. Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
22.15 Amerikāņu pīrāgs: salidojums. ASV komēdija. 2012.g.
0.20 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 9.sērija.
1.20 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.50 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 36., 37. un 38.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

Sestdiena, 14. jūlijs
LTV1
5.00 Dzintara puse.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 JAUNUMS. Mans zaļais dārzs.
10.30  Sarkangalvīte un vilks. Pasaku filma. 2012.g. (ar subt.).
11.40 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 7. un 8.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.20 Vienas dienas restorāns.*
13.55 Kurš ir kurš? (Ar subt.)*
15.25 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss. Fināls.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Es mīlu ēdienu!*
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 2018.g. 7. un 8.sērija.
23.10 Aiziet! Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
0.50 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Pūtēju orķestru dižkoncerts.*
3.40 Festivāls «Latvijas pērles». Imanta Kalniņa koncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. «Top 7»spēles.*
12.55 Kūku čempions 6.

Ražošanas uzņēmums
SIA «Nordisk Line Senter»

(reģ.Nr.40203055910,
adrese: Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001)

aicina darbā
CEHA STRĀDNIEKUS(-CES).

Pienākumi:
• rūpnieciskās zvejas rīka longlaina izveide/āķu
piesiešana, ēsmas uzlikšana uz āķiem.
Piedāvājam:
• ērtu darba laiku – darba dienās no plkst.8 līdz 17
vai no plkst.12 līdz 21;
• atalgojumu atkarībā no padarītā darba apjoma;
• sociālās garantijas;
• darba vietu pašā Jelgavas centrā.

TV PROGRAMMA

Kulinārijas šovs. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
14.05 TIEŠRAIDE. Dzīve šodien. Speciālizlaidums no Jūrmalas,
Liepājas, Ventspils (krievu val.).
16.35 Futbola spēļu apskats.
16.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Spēle par 3.vietu.
19.05 TIEŠRAIDE. Dzīve šodien. Speciālizlaidums no Jūrmalas,
Liepājas, Ventspils (krievu val.).
21.00 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.50 Caurspīdīgā elektronika. Dokumentāla filma.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Spēle par 3.vietu.*
0.50 Daudz laimes, jubilār!*
1.35 «SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs».*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 212.–214.sērija.
4.00 Misija Londonā. Ineta Radēviča.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards. Animācijas seriāls.
5.25 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.50 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 6.sērija.
7.50 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls.
10.00 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
11.00 Amerikas sliktākie pavāri 4. Realitātes šovs. 6. un 7.sērija.
12.55 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 1.sērija.
13.50 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
14.50 TV PIRMIZRĀDE. Maljorka, ar mīlestību. Vācijas komēdija. 2016.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 81.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra. Francijas detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 45. un 46.sērija.
23.20 Labāk trīs tēvi, nekā neviena. Romantiska komēdija. 2016.g.
1.10 Kreilis. ASV un Honkongas sporta drāma. 2015.g.
3.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
3.50 Superome. Latvijas realitātes šovs. 2018.g. 6. un 7.sērija.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.55 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
8.45 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti. 1.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Virtuve 4. Krievijas seriāls. 20.sērija.
11.05 Virtuve 5. Krievijas seriāls. 1.–4.sērija.
13.20 Laika kapsula. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
15.05 Tīņi liedagā 2. ASV ģimenes filma. 2015.g.
17.15 Džonijs Anglis. Lielbritānijas komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Megamainds. ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 Citādie. ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
0.15 Krēsla. Jauns mēness. ASV fantāzijas melodrāma.
2.45 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 39., 40. un 41.sērija.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 15. jūlijs
LTV1
5.45 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
11.00  Pa pilsētu jumtiem. Ņujorka. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums Rīgas Lutera ev. lut. baznīcā.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.35 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 21.sērija.
14.35  Smalkais stils. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.50  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
16.20 Šķēps un roze. Rīgas kinostudijas drāma. 1959.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province (ar subt.).*
18.50  Rozamunde Pilčere. Pilnīgi negaidīti.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  JAUNUMS. Darelu ģimene 3. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.05 Svešās kaislības. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.).
1983.g. Atjaunotā versija.

23.45 Alekss Igo. Nāve un skaistā dzīve. Krimināldrāma (ar subt.).
1.30  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
3.15  Muzikālās performances «Ādama pasija» tapšana.
Dokumentāla filma.
4.20  Ādama pasija. Muzikāla performance.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Kundziņsala (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Spēle par 3.vietu.*
12.50 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
13.05 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
13.20  Sarkangalvīte un vilks. Vācijas pasaku filma. 2012.g.
14.25 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 212.–214.sērija.
15.40 Ronaldu pret Mesi.
Dokumentāla filma (angļu val., ar subt.).
17.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Studija.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Finālspēle.
20.30 SOKO Štutgarte. Seriāls. 9.sērija.
21.20 Tīmeklī. Vācijas spraiga sižeta drāma. 2013.g.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Finālspēle.*
0.55  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.45 Imanta–Babīte pietur...*
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 14. un 15.sērija.
6.05 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
10.00 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 17. un 18.sērija.
11.00 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 11.sērija.
11.40 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2. un 3.sērija.
13.40 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
14.40 Bernards. Animācijas seriāls.
14.55 Slepenais miljonārs. ASV romantiska komēdija. 2018.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7.
Vācijas detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 47. un 48.sērija.
22.20 Iedzimtais netikums. ASV kriminālkomēdija. 2014.g.

1.05 Mīla fjordos. Zemes vecums. Romantiska drāma. 2015.g.
2.40 Goda zīme. ASV krimināldrāma. 2015.g.
4.10 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
5.50 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.45 Sliktie roboti. 1.sērija. Izjokošanas šovs.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
8.10 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.40 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.05 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
12.40 Amerikāņu nindzjas 4. Realitātes šovs. 2012.g. 15.sērija.
15.05 Fantastiskais četrinieks.
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
17.05 Megamainds. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 3.sērija.
20.10 Kurjers. ASV spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Svīta. ASV komēdija. 2015.g.
0.10 Notikums. ASV un Indijas fantastikas trilleris.
2.00 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 20. un 21.sērija.
2.55 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 42.sērija.
3.30 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 3.sērija.

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

AICINA SAVAI KOMANDAI
PIEVIENOTIES JURISTA PALĪGU(-DZI).
Galvenie pienākumi:
• piedalīties iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;
• veikt uzskaiti par preču un pakalpojumu finansiālo
izlietojumu;
• sagatavot dažādus līgumu projektus par saimnieciskajiem darījumiem, sadarbību, telpu nomu, ziedojumiem
un maksas pakalpojumiem;
• veikt brīdinājuma procedūras parādu summas
atgūšanai no debitoriem;
• sagatavot atskaites un nepieciešamo dokumentāciju
darbam ar LAIPA, AKKA/LAA;
• veidot rēķinu/pavadzīmju sagataves, materiālu/
pakalpojumu norakstīšanas aktu projektus;
• aizvietot juristu.
Prasības:
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiska un
loģiska domāšana;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• vēlme strādāt komandā un stresa noturība;
• izglītība tiesību zinātnēs (var būt nepabeigta).
CV un motivācijas vēstuli līdz 13.07.2018. sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

Pieteikties, sūtot īsziņu pa tālruni 25684300
vai e-pastu sb@nlsenter.no,
lai vienotos par iespēju atnākt uz tikšanos.

Olaines 2. vidusskola (reģ.Nr.90000032804)
aicina darbā:
• DIREKTORA VIETNIEKU(-CI) izglītības jomā uz
pilnu slodzi: galvenais pienākums – pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas
procesa organizācija;
• SPECIĀLO PEDAGOGU(-ĢI) uz pilnu slodzi un noteiktu
laiku (1,5 gadi): paredzēts darbs ar izglītojamajiem, kuriem ir izteiktas mācīšanās grūtības, pienākums īstenot
speciālās pamatizglītības programmu integrētajiem
izglītojamajiem;
• ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU 5.–9. klasēm.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
veselības apdrošināšanu, attīstītu darba vidi.
CV nosūtīt pa e-pastu olaine2vsk@gmail.com.
Tālrunis papildu informācijai – 67963582.

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806)

pārstāv vienu no nozīmīgākajām nozarēm Latvijā, metālapstrādi,
piedāvājot plašu metālapstrādes pakalpojumu klāstu.

Aicina darbā

LĀZERGRIEŠANAS/METĀLA
LIEKŠANAS OPERATORU(-I).
Prasības:
• vēlama pieredze līdzīgā amatā metāla apstrādes jomā;
• prasme nolasīt rasējumus un sastādīt ražošanas
programmas;
• spēja darboties patstāvīgi un komandā;
• prasme plānot laiku un noteikt prioritātes;
• kvalitātes kontrole.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs);
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• transporta kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu.
Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūgums pieteikties, CV sūtot pa e-pastu office@amateks.lv.
Atlases periods – līdz 20. jūlijam.
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Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

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

ģerbonis – blakus valsts un
galvaspilsētas ģerboņiem
Foto: Latvijas Pašvaldību savienība

Stella Zute, 10 gadi

Simtsimti
Simtsimti jaunus tērpus šūs,
Tie pēc dziesmu svētku lietus žūs.
Vai simt mezglu ik pastaliņai,
Kas laukumā būs katrai drostaliņai.
Simt horeogrāfu galvas kopā liek,
Lai skaisti svētki ikkatram tiek,
Simt sētnieki ielas slaucīt steidz,
Divtik kalēju pēdējās saktas darināt
beidz.
«Tu un es!» svētku solī tu man teic.
Kaut simt fotogrāfu atnāktu
Un iemūžinātu, kā tu
Ar mani kopā radi Latviju.
Kaut simt stundu dziedāt varētu,
Tad simt jaunu meitu dēli dejās
mulsinātu.

Simt prožektoru iesildīts,
Simtreiz vairāk balsu arī,
Divtik kāju izstaipītas,
Un vēl divtik smaidu mirdz.
Simt notekcauruļu lietū skan,
Simt emociju sirdī man.
Simt lampu ieslēdzas,
Kad simtreiz viss izmēģināts.
Debesīs paveros – o!
Uz sekundi aizdomājos,
Līdz aiz rokas parauj mani
Simt citu dejotāju baru.
SILVIJA MĪTNIECE,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
12. klase

Pasākumi pilsētā
14. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ozolnieku novada īpašās vietas
un stāsti». Ilgums – 8 stundas (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, pulksten
10.15 – pie Ozolnieku tautas nama).
15. jūlijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
21. jūlijā pulksten 11 – veloekskursija ««Prāta vētras» ceļš no skolas aktu zāles līdz
arēnai». Ilgums – 3 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums –
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
21. jūlijā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Kokapstrāde, koka
karošu izgatavošana». Meistare – D.Lēgenberga. Dalības maksa – 3,50 €. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 21 – grupas «Prāta vētra» vasaras koncerttūre. Biļešu cena –
25–40 € (pļavā pretī Jelgavas pilij).
28. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Reprīze» J.Kaufelda vadībā. Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti»
ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
4. augustā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija 2018». Vadītāji – L.Bērziņa un M.Grigalis. Piedalās: A.Mielavs, A.Auzāns, G.Veits, J.Stībelis, Ž.Siksna, A.Ieviņš,
grupa «Vintāža» u.c. Pēc koncerta – balle. Iespēja iegādāties biļeti tikai ballei. Biļešu
cena – 5–18 € (Uzvaras parkā).
11. augustā pulksten 21 – simtgades zaļumballe kopā ar grupu «Tirkizband»
(Uzvaras parkā).
12. augustā pulksten 17 – Liepājas ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Brīnumstabulīte». Režisore – A.Lieldidža (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu «No pusvārda».
Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
18. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie Jelgavas apkārtnes
ražotājiem». Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
Līdz 15. jūlijam – I.Grasbergas gleznu izstāde «Izjūtu Latviju» (kultūras namā).
Līdz 19. jūlijam – A.Kļaviņa gleznu izstāde «Skatos apkārt un sevī» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 31. augustam – mākslinieces I.Egles darbu izstāde (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
No 29. jūnija līdz 29. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: Dz.Adieņa gleznu
izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 20. jūlija līdz 7. oktobrim – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
No 20. jūlija līdz 22. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība»
(Vācija) (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Rīgā, pie ēkas Torņa ielā 4, atklāta dekoratīvā siena «Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei», uz kuras savulaik starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas Jelgavas lielais ģerbonis attēlots blakus Latvijas valsts un galvaspilsētas
Rīgas ģerboņiem, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. Siena pirmo reizi apgleznota 2005.
gadā, taču administratīvi teritoriālās reformas dēļ, kuras rezultātā vairākas pašvaldības mainīja savas administratīvās aprises,
sienas gleznojums par godu valsts simtgadei atjaunots ar aktuālajiem pašvaldību ģerboņiem. Monumentālā gleznojuma
augšpusē atrodas valsts ģerbonis, zem tā novietots Latvijas galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis. Nākamajā rindā izvietoti republikas pilsētu ģerboņi, pēc tam – novadu ģerboņi, kas sakārtoti pašvaldību alfabēta
secībā. Sienas gleznojuma autors ir starptautiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis.

«Prāta vētra» ieskandinās skārda bungas
 Jana Bahmane

«Mums ir prieks pēc ilgāka
laika atkal atgriezties dzimtajā
pilsētā – šie koncerti vienmēr
ir īpaši. Blakus Rastrelli garadarbam uzsliesim savu pili un
no sirds ieskandināsim Skārda
bungu tūri!» saka grupas
«Prāta vētra» bundzinieks
Kaspars Roga. Jau 21. jūlijā
pulksten 20 ar vērienīgu koncertu Lielupes pļavā pretim
Jelgavas pilij «Prāta vētra»
atklās Latvijas koncertturneju,
ko turpinās Valmierā, Ventspilī, Daugavpilī un Rīgā. Tūres
īpašie viesi būs latviešu grupa
«Sudden Lights» – jauniešus
plašāka publika iepazina konkursā «Supernova» šogad.
«Jelgavas koncerts vienmēr bijis īpašs
gan grupai, gan mums – menedžmentam.
Tas ir tūres atklāšanas koncerts – pirmais
vakars, kad izsapņotais kļūst par realitāti,
bet 30 kravas furgonos piegādātā tehnika
septiņu dienu laikā pārtop par Kaspara
Rogas uzzīmēto skatuvi. Sagaidām, ka
šogad koncertu Jelgavā apmeklēs vēl
vairāk skatītāju nekā 2015. gadā, kad
uzstādīts apmeklējuma rekords – 23 000
cilvēku,» atklāj «Prāta vētras» menedžere
Aija Auškāpa, izsakot pateicību Jelgavas
pašvaldībai par atbalstu Latvijas tūres
atklāšanas koncerta rīkošanā.
«Prāta vētras» koncertturneja veltīta
grupas jaunajam albumam «Par to zēnu,
kas sit skārda bungas», kas klajā nāca
aprīlī. Albums ierakstīts Rīgā, Ikšķilē un
Stokholmā, un dziesmu autori ir grupa
«Prāta vētra», Ingars Viļums, kā arī albuma producenti Povels Olsons un Davids
Larsons no Zviedrijas. Dažu dziesmu
radīšanā līdzdarbojies Arnis Račinskis
un Sergejs Timofejevs. Kā atzīst albuma
veidotāji, viens no tā raksturojošiem lielumiem ir prieks – prieks, radot dziesmas,
prieks sadarbojoties, prieks, dziedot un
spēlējot, prieks, esot kopā ar draugiem

Foto: no JV arhīva

kopš bērnudārza laikiem. Un, lai šo kopējo
sajūtu iemiesotu arī scenogrāfijā, K.Roga
skatuvi plānojis, iespaidojoties no tūres
nosaukuma. «Tāpat vēl kaut kur pavīd
cirka, kosmosa un jūras sajūta, un mēs kā
mazi bundzinieki visam pa vidu. Satiksimies 21. jūlijā enerģiski emocionāli muzikālā piedzīvojumā!» uz koncertturnejas
atklāšanu dzimtajā pilsētā aicina K.Roga.
Koncerta norises vietā – pļavā pretim
pilij – apmeklētāji 21. jūlijā gaidīti jau no
pulksten 18, kad varēs apmeklēt bufetes
un suvenīru bodītes. Koncerta viesi – grupa «Sudden Lights» – uz skatuves kāps
pulksten 20, bet no pulksten 21 varēs
baudīt «Prāta vētras» koncertu. Plānots,
ka tas ilgs līdz pusnaktij. A.Auškāpa norāda, ka, nodrošinot apmeklētājiem ērtāku
nokļūšanu Jelgavā, vilcieniem no Rīgas
plānoti papildvagoni, bet atpakaļ uz Rīgu
«Pasažieru vilciens» nodrošinās īpašu papildreisu, kas no Jelgavas izbrauks pulksten 0.45. Koncerta dienā autovadītājiem
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Biļetes uz koncertu var iegādāties
vietnē www.ekase.lv un Jelgavas kultūras
namā, cena – 25 eiro. Tāpat pieejamas
biļetes fanu zonā, cena – 40 eiro, kā arī
personām ar invaliditāti – šo biļešu cena
ir 25 eiro, bet personu pavadonis saņem

bezmaksas biļeti. Savukārt bērniem līdz
sešu gadu vecumam (ieskaitot) ieeja
koncertā vecāku pavadībā ir bez maksas.
Noskaņoties «Prāta vētras» koncertam,
uzzinot vairāk par grupas dalībniekiem
un viņu dzīvi Jelgavā, jau 21. jūlijā pulksten 11 varēs, dodoties veloekskursijā
««Prāta vētras» ceļš no skolas aktu zāles
līdz arēnai». «Ekskursijas gaitā apmeklēsim bērnudārzu «Zemenīte» – vietu, kur
iepazinās Renārs Kaupers un Kaspars
Roga, tāpat dosimies uz Jelgavas Mūzikas
vidusskolu, ko absolvējis Māris Mihelsons, un apmeklēsim citas ar mūziķiem
saistītas vietas. Ekskursijai pieteikusies
arī «Prāta vētras» dalībnieku skolotāja
Dzintra Liepiņa, kura, iespējams, papildinās manis stāstīto no sava skatpunkta,»
par veloekskursiju stāsta gide Zane Grava.
Viņa atklāj, ka ideja par šādu tematisku
ekskursiju radusies, pateicoties kādai
studentei, kura konsultējusies ar Z.Gravu.
Viņa savā darbā bija apkopojusi daudz
informācijas, un Z.Grava nolēmusi šo
ideju attīstīt, izplānojot un noorganizējot
veloekskursiju. Pieteikties aptuveni trīs
arpus stundu garajai ekskursijai var pa
tālruni 63005447. Dalības maksa – 2,50
eiro, skolēniem – 1,50 eiro. Ekskursijas
dalībniekiem jābūt savam velosipēdam.

