Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 28. jūlijā laika posmā no pulksten
8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005507.
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«Spīgo» Eiropas koru
konkursā izcīna 3. vietu

Foto: Austris Auziņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Rīgā aizvadīts pirmais
televīzijas konkurss
amatieru koriem «Eirovīzijas Gada koris
2017», kurā piedalījās kori no deviņām
valstīm. Latviju pārstāvēja Jelgavas 4.
vidusskolas meiteņu
koris «Spīgo», kurš
konkursā izcīnīja 3.
vietu. «Esam gandarītas un lepnas par
paveikto,» norāda
kora mākslinieciskā
vadītāja Līga Celma-Kursiete.
Mūsu koris starptautiskajā
konkursā atskaņoja Raimonda Paula komponēto dziesmu
«Grezna saule debesīs», ko
«Spīgo» diriģente raksturo kā
skaistu un vizuļojošu kompozīciju, un latviešu tautasdziesmu
«Es čigāna meita biju» L.Celmas-Kursietes apdarē. Saskaņā ar konkursa nolikumu katram korim bija jāatskaņo sešu
minūšu gara programma bez
pavadījuma. Mūsu koris prezentēja to pašu programmu,
ar kuru startējām nacionālajā
atlasē, nedaudz to uzlabojot.
Korus vērtēja žūrija: britu
komponists Džons Raters,

latviešu mecosoprāns Elīna
Garanča un šveiciešu diriģents
Nikolass Finks. «Jā, mūsu
tautasdziesmas un Raimonds
Pauls ir Latvijas skaņa,» pēc
«Spīgo» priekšnesuma norādīja E.Garanča. Britu komponists Dž.Raters atzina, ka
šis bija ļoti spēcīgs ritmisks
priekšnesums, savukārt žūrijas pārstāvis no Šveices uzsvēra, ka nereti kustības traucē
koru priekšnesumos, bet šajā
gadījumā tās muzikālo izpildījumu tieši bagātināja. «Šī
bija brīnišķīga uzstāšanās –
jūs to paveicāt ar pacilātību,
cieņu, vieglumu un šarmu,»
tā N.Finks.
«Spīgo» diriģente L.Celma-Kursiete neslēpj, ka ir
patīkami dzirdēt pozitīvas
atsauksmes un apstiprinājumu par izvēlētā virziena
pareizību, tomēr viņa uzsver,
ka mācīties palīdz kritika.
«Žūrija slavēja visus korus un
kritiskās piezīmes paturēja
pie sevis,» uzskata diriģente.
L.Celma-Kursiete skaidro, ka
horeogrāfiju priekšnesumiem
veidoja meitenes pašas, un šis
process notika pamazām. Šī iemesla dēļ, viņasprāt, kustības
organiski saplūst ar dziesmām,
jo tās «dzimušas lēnām un no
iekšpuses». «Ja kustības būtu
veidojis kāds pieaicināts horeo-

grāfs, domāju, ka meitenes tās
tik spēcīgi neizjustu,» atzīst
diriģente.
Konkursā uzvarēja Slovēnijas koris «Carmen Manet»
diriģenta Primorža Kerštaņa
vadībā. «Spīgo» vadītāja uzskata, ka viņu uzvara ir pelnīta,
jo priekšnesumā bija spēcīga
dramaturģija. Otro vietu konkursā izcīnīja koris no Velsas,
bet trešās ir mūsu meitenes.
«Manuprāt, pieci seši kori
demonstrēja visaugstāko klasi.
Varētu pat mest monētu, lai
noteiktu uzvarētāju,» spriež
L.Celma-Kursiete, neslēpjot,
ka šo koru vidū ierindo arī
«Spīgo». Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora vadītāja
uzskata, ka šī ir nebijusi un
neaizmirstama pieredze, jo tik
vērienīgā pasākumā koris «Spīgo» līdz šim vēl nav piedalījies.
«Mēs visas esam laimīgas, ka
varējām pabūt uz šīs skatuves,» tā diriģente, piebilstot,
ka šobrīd ir labi padarīta darba
sajūta.
Jāatgādina, ka konkursā
«Eirovīzijas Gada koris 2017»
piedalījās labākie amatieru
kori no deviņām Eiropas vals
tīm: Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Vācijas,
Ungārijas, Slovēnijas un Velsas
(Lielbritānijas). Dalībniekus izraudzījās katras valsts sabied-

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

riskā televīzija, bet Velsā un
Latvijā norisinājās nacionālais
atlases konkurss. Mūsu nacionālās atlases konkurss «Latvija
dzied!» notika 29. aprīlī, un tajā
par tiesībām pārstāvēt Latviju
konkursā «Eirovīzijas Gada
koris 2017» sacentās seši kori.
Eiropas koru olimpiādē Jelgavu pārstāvēja arī sieviešu
vokālais ansamblis «Guns»,
kas atklātajā konkursā kamerkoriem un vokālajiem ansamb
ļiem izcīnīja sudraba medaļu.
«Mūsu grupā bija 18 ansambļi
no Ķīnas, Itālijas, Grieķijas,
Zviedrijas un citām valstīm,
un mums izdevās noklausīties
vairākus šo kolektīvu priekšnesumus. Bija interesanti
dzirdēt, kā dzied, piemēram,
ķīnieši. Šķita, ka žūrijai varētu
būt grūti salīdzināt latviešu
un ķīniešu dziedājumu, taču,
mūsuprāt, svarīgākais ir no
dziedāšanas gūt baudījumu –
nepieciešama degsme. Mums
ir «āķis lūpā» – jau šobrīd
meklējam iespējas piedalīties
citos līdzīgos konkursos,» stāsta ansambļa vadītāja Guna
Agruma. «Guns» atskaņoja
trīs dziesmas bez muzikālā
pavadījuma. Tāpat ansambļa
dalībnieki piedalījās gājienā,
kas arī sniedza neaprakstāmas
emocijas un iedvesmoja turpmākajiem darbiem.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

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

Dome atbalsta izmaiņas
Vakarskolas darbībā
 Jānis Kovaļevskis

20. jūlijā notikušajā
Jelgavas pilsētas domes sēdē ar deputātu
balsu vairākumu tika
atbalstīts lēmums par
izmaiņām Vakara (maiņu) vidusskolas darba
organizācijā. No 1. septembra Vakarskolas
10.–12. klašu audzēkņi
mācības uzsāks Jelgavas 6. vidusskolas
telpās Loka maģistrālē
29, bet pamatskolas
klases mācības turpinās līdzšinējās skolas
telpās, kas atrodas
Skolotāju ielā 8.
Pieņemtais lēmums paredz,
ka aptuveni 120 Vakara (maiņu)
vidusskolas 10.–12. klašu skolēni
mācības turpinās 6. vidusskolas
telpās, kur šobrīd no 42 mācību
kabinetiem ikdienā intensīvi
tiek noslogoti 24. Proti, skolā,
kurā iespējams uzņemt līdz 1200
audzēkņiem, reāli mācās 587
skolēni, taču kopā ar pirmsskolas
grupām tie ir 649 bērni. Savukārt
44 Vakara (maiņu) vidusskolas
pamatskolas klašu skolēni, tāpat
kā līdz šim, mācības turpinās
Skolotāju ielā 8. Abas skolas nākamajā mācību gadā strādās kā
atsevišķas juridiskas personas,
un atbilstoši apstiprinātajam

mācību plānam Vakarskolas
vidusskolēni mācību iestādi apmeklēs piektdienās no pulksten
14.30 un sestdienās.
«Tas ir kompromisa lēmums,
respektējot Jelgavas 6. vidusskolas vecāku viedokli. Ņemot vērā
Izglītības un zinātnes ministrijas
piedāvāto reformu plānu, pie
šī jautājuma mums nāksies
atgriezties janvārī, kad būs gūta
pieredze, strādājot jaunajos apstākļos,» tā pieņemto lēmumu
domes sēdē komentēja Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza.
Domes sēdē pieņemts lēmums
arī par papildu pamatskolas izglītības programmu licencēšanu
6. vidusskolai no 2018./2019.
mācību gada, kad skola varēs
sākt bērnu, kuri apgūs izglītību
valsts valodā, uzņemšanu arī 1.
klasē. «To, vai būs pieprasījums
pēc šīs izglītības programmas
6. vidusskolā, redzēsim pēc uzņemšanas rezultātiem. Šobrīd
vienīgā vidusskola Pārlielupē,
kura īsteno izglītības programmas latviešu valodā, ir 4. vidusskola, kas šobrīd ir pārpildīta.
Šī iemesla dēļ prognozējam, ka
vienu līdz divas pirmās klases 6.
vidusskola varētu uzņemt,» tā
G.Auza. Jāpiebilst, ka 6. vidusskolai ar domes lēmumu uzdots
licencēt arī vispārējās vidējās
izglītības programmu vakara un
neklātienes mācībām.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centram jauna direktore
 Anastasija Miteniece

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra
direktores amatā apstiprināta Inese Kovaļevska, kura konkursā
uz šo vakanci astoņu
pretendentu konkurencē ieguva lielāko
punktu skaitu. Viņa
darbu uzsāks 1. augustā.
«Komentēt situāciju varēšu
tajā brīdī, kad būšu ar to iepazinusies, tomēr galvenie mērķi
tiks saglabāti nemainīgi – tā ir
kvalitatīva bērnu aprūpe, maksimāli ģimeniska vide, kā arī
audžuģimeņu kā bērnu aprūpes
modeļa popularizēšana pilsētā,»
atklāj I.Kovaļevska, norādot, ka
viņa šim amatam pieteicās vairāku iemeslu dēļ. «Mūsu ģimene
jau ilgāku laiku gatavojās kļūt
par audžuģimeni trīs bērniem.
Pamanot šo darba piedāvājumu,
šķita, ka tā ir vieta, kur varēšu
īstenot gan savas profesionālās
zināšanas un pieredzi, gan arī
rūpēties par bērniem. Tiesa, ne-

Foto: Austris Auziņš

varu palikt vienaldzīga arī pret
plaši izskanējušo informāciju,
ka Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā fiksēti vairāki pārkāpumi,» tā topošā direktore,
piebilstot, ka galvenā prioritāte
ir bērni un viņu drošība. Būtiski
ir uzsvērt faktu, ka I.Kovaļevska
pārzina iestādes struktūru un
specifiku, jo viņa sešus gadus ir
vadījusi Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
centru, arī šobrīd darbojoties kā
sociālās jomas eksperte un piedaloties deinstitucionalizācijas
plāna izstrādē.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jelgavas nakts pusmaratons pulcē
vairāk nekā 5000 dalībnieku
Aizvadīts viens no šīs vasaras vērienīgākajiem sporta pasākumiem
– Jelgavas nakts pusmaratons, kas
ir piektais no astoņiem ««BigBank»
Skrien Latvija» skriešanas seriāla
posmiem. Jelgavā nakts pusmaratons notika jau ceturto reizi, un
šogad tika sasniegts jauns dalībnieku skaita rekords – sacensībās
startēja vairāk nekā 5000 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas, Spānijas,
Polijas, Baltkrievijas, Grieķijas un
Somijas. Pagājušajā gadā Jelgavas
nakts pusmaratonā piedalījās aptuveni 4300 dalībnieku, un tas bija
visapmeklētākais skriešanas seriāla
posms. Šogad skrējiena trase veda
pa Čakstes bulvāri, Lielo, K.Barona,
Pasta, Lapskalna, Zvejnieku ielu,
pa pils pagalmu, pāri Driksas un
Lielupes tiltiem – līdz pat Zemgales Olimpiskajam centram. Trases
maršruts bija atkarīgs no izvēlētās
distances – piecu, desmit kilometru,
pusmaratona skrējiena vai nūjošanas. Pusmaratons ir svētki visai
ģimenei, jo tajā tiek padomāts par
aktivitātēm visiem vecumiem.

Foto: Austris Auziņš

Kuplā Ozolu ģimene, kura audzina deviņus
bērnus – Rūtu, Austru, Gustavu, Ernestu,
Annu, Kārli, Martu, Matīsu un Jēkabu –, šogad
apņēmusies piedalīties visos ««BigBank» Skrien
Latvija» posmos. Mamma Baiba stāsta, ka
pagaidām plāns ir īstenots un ģimene startējusi
gan Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī un Ventspilī,
gan arī mājās – Jelgavā. Diemžēl divu vecāko
dēlu aizņemtības dēļ pilnīgi visiem ģimenes locekļiem piedalīties katrā posmā neizdodas, bet
Jelgava bija pirmais šī gada skriešanas seriāla
posms, kurā Ozolu ģimene bija sastopama pilnā
sastāvā. «Tas ir unikāls pasākums, kas ir kļuvis
par ģimenes tradīciju un kas noteikti ir bagātinājis mūs kā ģimeni, jo mēs baudām ne tikai
kopā būšanas sajūtu, bet arī apceļojam Latviju
un tveram šos tik retos mirkļus, kad varam kopīgi iesaistīties aktīvās nodarbēs, kas vairāk vai
mazāk patīk visiem. Katrs starts un gatavošanās
tam vispirms ir cīņa ar sevi – vai es to varēšu,
vai man tas izdosies? Taču, ja līdzās ir kāds, kurš
tevi pirms starta iedrošina un uzmundrina, tad
izvirzītie mērķi nevar neizdoties,» tā B.Ozola.

Kā jau ierasts, atsevišķi skrējieni tika rīkoti arī bērniem
vecumā līdz 12 gadiem. Jaunākie skrēja 300 metrus, bet
vecākie – 900 metrus. Jaunākajā grupā daudzus dalībniekus distancē pavadīja vecāki, savukārt lielākie bērni jau
mērķtiecīgi sacentās par medaļām. Tāpat trasē gadījās arī
pa kādai asarai vai pat pazaudētai botai.

Šādas piemiņas
medaļas saņēma
visi Jelgavas nakts
pusmaratona dalībnieki.
«Dip Dap» skrejriteņu sacensības pulcēja ap 100 bērnu
vecumā līdz sešiem
gadiem. Viņi startēja četrās vecuma
grupās. Jaunākajā
grupā (2015. gadā
dzimuši un jaunāki
bērni) uzvarēja divgadīgais Ernests no
Rīgas. Viņa mamma
Vineta atzīst, ka
puika piedalījies un
uzvarējis arī «Dip
Dap» čempionāta
posmā Rīgā, kas vecākiem mudina domāt par to, ka dēls
jāturpina vadāt uz šāda veida sacensībām.

Rāpotāju sacensībās piedalīTradicionāli īpaši tika sveikti arī mūsu pilsētas ātrākie skrējēji
jās 31 mazulis. Vecāki bērnus
katrā distancē sieviešu un vīriešu konkurencē. Dāvanu no
mudināja dažādos veidos – ar
Sporta servisa centra vadītāja Jura Kaminska rokām saņēma
našķiem, rotaļlietām, mobilajiem
ātrākā jelgavniece pusmaratona distancē Ieva Biedrīte, kura
tālruņiem, atslēgām, kā arī rādot
trasi veica 1:42,12 stundās. «Savu pirmo pusmaratonu noskrēpiemēru. Nepilnus 11 mēnešus
ju pagājušogad Jelgavā, taču šis man bija jau sestais pusmara- veco jelgavnieci Madaru mamma
tons. Ar rezultātu esmu apmierināta, jo tas padevās viegli un
vilināja uz priekšu ar zobu birsti
ar baudu,» tā I.Biedrīte, piebilstot, ka ar skriešanu nodarbojas
un fotoaparātu. «Mūsu taktika
tādēļ, ka šis sporta veids uzlabo pašsajūtu, sniedz prieku un
bija meitai rādīt lietas, kas viņai
rada pozitīvu atkarību.
patīk,» saka Madaras tētis Jānis.
Vīriešu konkurencē ātrākais
jelgavnieks pusmaratonā
bija Salvis Brasavs (1:23,39
stundas). 10 kilometrus
visātrāk veica Oskars
Stāmers (35:20 minūtes)
un Anastasija Geraseva
(41:30 minūtes), savukārt 5
kilometrus – Endijs Titomers
(16:21 minūtes) un Daiga
Dābola (21:03 minūtes).

Trasē vairākās vietās
bija izveidoti muzikāli punkti, kā arī
padzeršanās vietas.
Jelgavas pils pagalmā par muzikālo
uzmundrinājumu
skrējējiem gādāja
pasākuma ģenerālsponsors «BigBank».

Ar cerībām uz jauniem rekordiem trasē devās pusmaratonisti, jo, viņuprāt, Jelgavas trase ir ātra – taisni posmi un
tikai divi 180 grādu pagriezieni. Šoreiz visātrāk distanci veica
Jānis Višķers – stundā un 7,19 minūtēs. Latvijas rekordu, kas
ir 1:04,43 stundas un pieder Valērijam Žolnerovičam, gan pārspēt neizdevās. Jāpiebilst, ka Jelgavā pusmaratona distanci veica
vairāk nekā 700 skrējēju, kas ir vislielākais skaits šī gada posmos.
Bērnu skrējiens
noslēdzās ar putu
ballīti, ko gaidīja
kā mazi, tā lieli.

Šogad pirmo reizi
««BigBank» Skrien Latvija» posmos sadarbībā
ar Latvijas Vieglatlētikas
savienību bērniem līdz
12 gadu vecumam bija
iespēja apmeklēt «Kids
Athletics» nodarbības
un iepazīties ar dažādām vieglatlētikas disciplīnām – barjerskrējienu, tāllēkšanu, šķēpa mešanu, lodes grūšanu, kārtslēkšanu. To,
kā pareizi lēkt tālumā no vietas, bērniem demonstrēja Latvijas
rekordists tāllēkšanā Elvijs Misāns (viņa rekords ir 8,08 metri).
Septiņgadīgais rīdzinieks Patriks gan atzina, ka viņam vislabāk
patika šķēpmešanas disciplīna un barjerskrējiens.
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Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centram jauna direktore
No 1.lpp.

Uz Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra direktora amata
vietu pieteicās astoņi pretendenti,
bet visvairāk punktu ieguva I.Kovaļevska. Izvēloties atbilstošāko
pretendentu, galvenokārt vērtēta
atbilstība izvirzītajām prasībām,
kā arī darba pieredze. Jaunā direktore darbu uzsāks 1. augustā,
informē pašvaldības sabiedrisko
attiecību un mārketinga galvenā
speciāliste Ilze Ķuse.
Jāpiebilst, ka konkurss uz
direktora vakanci izsludināts
pēc tam, kad līdzšinējā Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centra
direktore Maija Neilande nolēma
pamest konkrēto darbavietu,
lai gan saskaņā ar pašvaldības

komisijas lēmumu viņa atbilda
amatam un varēja turpināt darbu.
20. jūlija domes sēdē tika nolemts,
ka M.Neilande no amata tiek
atbrīvota ar 1. augustu.
I.Ķuse norāda, ka jaunajai direktorei būs jānodrošina bērnunama deinstitucionalizācijas plāna
īstenošana, strādājot ar bioloģisko
ģimeni bērna atgriešanai ģimenē
un nodrošinot alternatīvo aprūpi
ģimeniskā vidē. Tāpat iestādes
vadītājas pienākumos ietilps nodrošināt bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
ģimeniskai videi pietuvinātu
un starptautiskām vadlīnijām
atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu Bērnu sociālās aprūpes
centrā.

Jelgava un Ruelmalmezona
sadarbosies arī turpmāk
Parakstot atjaunoto Jelgavas un
Ruelmalmezonas
sadarbības līgumu,
Ruelmalmezonas
mērs Patriks Oljē (no
labās) norādīja, ka
Jelgava ir ļoti strauji
attīstījusies. Viens
no lielākajiem pārsteigumiem viņam
bija Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs.
«Jūs ideju, ko aizguvāt no mums pirms
gadiem desmit, esat
realizējuši daudzreiz
labāk, rodot plašu
iegūto datu izmantošanas iespējas,» tā
P.Oljē.

LLU turpina uzņemšanu
brīvajās studiju vietās
 Jana Bahmane

Līdz 25. augustam Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU) turpinās uzņemšanu brīvajās
pamatstudiju un augs
tākā līmeņa studiju vietās. Studētgribētājiem
vēl ir pieejamas gan
maksas, gan arī valsts
finansētās jeb budžeta
vietas, informē LLU.
Interesentiem ir pieejamas
maksas studiju vietas visās LLU
piedāvātajās studiju programmās,
izņemot maģistra studiju programmas Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Tāpat joprojām ir iespējams
pieteikties uz valsts finansētajām
vietām bakalaura programmās
«Būvniecība», «Zemes ierīcība
un mērniecība», «Vide un ūdenssaimniecība», «Lauksaimniecība»,
«Lauksaimniecības inženierzinātne», «Mašīnu projektēšana un
ražošana», «Lietišķā enerģētika»,
«Kokapstrāde», «Pārtikas produktu tehnoloģija» un «Datorvadība
un datorzinātne».
Savukārt maģistrantūras studijās valsts finansētās vietas ir
pieejamas programmās «Lauksaimniecība», «Lauksaimniecības
inženierzinātne», «Karjeras konsultants», «Būvniecība», «Vides,
ūdens un zemes inženierzinātnes»,
«Koksnes materiāli un tehnoloģiJelgavas pilsētas
pašvaldība 2017.
gada 16. septembrī
pulksten 11 Lielajā
ielā 11, 207. telpā rīko zemes
starpgabala Viktorijas ielā 26A,
Jelgavā (kadastra apzīmējums
09000070345, platība 210 m²),
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
un pretendentu atlasi, t.i., starp
zemes starpgabalam piegulošo
zemesgabalu īpašniekiem, kuriem
ir iespējama piekļūšana.
Izsoles sākumcena – 2000 euro, izsoles
solis – 200 euro, nodrošinājums – 200
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro.
Maksimālais nomaksas termiņš – 5 gadi
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties uz izsoli iespējams līdz 2017.
gada 12. septembra pulksten16 Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālr. 63005559) pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, piektdienās
no 8 līdz 12, pārējās darba dienās no
pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta
pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava,
tālrunis 63005522) vai mājaslapā
www.jelgava.lv.

ja» un «Informācijas tehnoloģijas».
Uzņemšana turpinās arī vienīgajā
LLU piedāvātajā studiju programmā, kas apgūstama tālmācībā
e-studiju formā, – «Organizāciju un
sabiedrības pārvaldes socioloģija».
Pieteikšanās studijām notiek
katru darba dienu no pulksten 9
līdz 16 LLU fakultātēs. Studētgribētājiem līdzi jāņem pase vai
identifikācijas karte un izglītības
dokumenti, kā arī studiju pieteikuma maksu apliecinošs dokuments
– ja šogad pieteikuma maksa jau ir
veikta, otrreiz tā nav jāmaksā. Lielākajā daļā programmu pieejamo
budžeta vietu skaits ir ļoti neliels,
tāpēc interesenti pirms došanās
uz fakultāti ir lūgti piezvanīt uz
tās dekanātu un noskaidrot, vai
konkrētajā programmā ir pieejamas brīvas valsts finansētās vietas.
Jāpiebilst, ka līdz šim studiju
līgumus LLU noslēguši 781 pamatstudiju un 277 maģistrantūras reflektanti, tādējādi kopumā studijas
1. kursā rudenī varētu uzsākt vismaz 1058 jaunie studenti. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju
kopējais noslēgto līgumu skaits ir
līdzīgs, kaut gan šajā mācību gadā
vidējo izglītību ieguvušo skolēnu
skaits ir bijis ievērojami zemāks
nekā iepriekš.
Detalizētu informāciju par pieejamajām studiju vietām, fakultāšu kontaktiem un LLU bankas
rekvizītiem iespējams gūt LLU
mājaslapā www.llu.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Svinot desmit gadus
kopš pilsētu sadarbības
aizsākuma, Jelgavas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Francijas pilsētas Ruelmalmezonas mērs Patriks
Oljē 20. jūlijā parakstīja
paplašinātu abu pilsētu
sadarbības līgumu. Nozīmīgākais jauninājums
ir pilsētu sadarbība ekonomikas jomā.
Pirmo sadarbības līgumu pilsētas noslēdza pirms desmit gadiem,
un šobrīd parakstītais atjaunotais
līgums ir apliecinājums tam,
ka līdzšinējā sadarbība ir bijusi
veiksmīga. Pilsētas plāno turpināt
sadarboties jomās, kurās jau ir
iestrādes, piemēram, izglītībā un
kultūrā, kā arī civilajā aizsardzībā,
savukārt jaunajā attiecību ciklā
uzsvars tiks vērsts uz ekonomisko sadarbību. Ruelmalmezonas
mērs P.Oljē norādīja, ka arī līdz
šim pilsētas nedaudz īstenojušas
sadarbību ekonomikas jomā, proti, Ruelmalmezonā ik gadu tiek
rīkots Ziemassvētku tirdziņš, kurā
iespējams iegādāties arī Jelgavā
ražotus produktus. Tomēr, viņaprāt, ir pienācis laiks ekonomisko sadarbību pacelt jau citā līmenī.
«Jums ir labi ekoloģiskie produkti,
ar kuriem varat ienākt mūsu tir-

gū,» norādīja P.Oljē, piebilstot, ka
šīs nedēļas vizītes laikā nogaršotās
Jelgavā ražotās karameles varētu
būt viens no tiem.
Arī Jelgavas mērs A.Rāviņš
uzsvēra, ka ir īstais laiks sadarbību virzīt ekonomiskā gultnē.
Viņš norādīja, ka līdz šim ir bijuši
mēģinājumi starp pilsētām veidot
ekonomiska rakstura attiecības,
bet, iestājoties krīzei, katram savas intereses kļuvušas svarīgākas.
«Sadarbības iespējas un veidi ir
dažādi – gan produktu popularizēšana un pārdošana Francijā, gan
sadarbība starp uzņēmumiem,
gan arī jaunu kopuzņēmumu
veidošana,» tā mērs, piebilstot, ka
pagaidām nav apspriesti konkrēti
sadarbības projekti. A.Rāviņš
papildināja, ka pilsētu sadarbības
iespējas var paplašināties tādēļ,
ka Ruelmalmezonas mērs P.Oljē
kļuvis arī par Parīzes metropoles
padomes prezidentu un par savu
prioritāti izvirzījis tieši ekonomiskās attīstības veicināšanu.
Jāpiebilst, ka šīs organizācijas
mērķis ir sekmēt partnerības
projektus vides, ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā. Savukārt
Parīzes metropolē ietilpst ap 130
pašvaldību.
Parakstot papildināto līgumu,
pilsētas apņēmās sadarboties arī
civilās aizsardzības, krīzes pārvaldības un pilsētas infrastruktūras
pārraudzības, zinātnes, tehnoloģiju, kultūras, sporta, veselības

aprūpes, cilvēkresursu un uzņēmējdarbības jomā.
Līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās arī Francijas
vēstniece Latvijā Odile Supizona,
kura uzsvēra, ka Jelgavas un
Ruelmalmezonas sadraudzība
atspoguļo arī savstarpējās abu
valstu attiecības. «Manuprāt, ir
ļoti nozīmīgi veidot ekonomisku
sadarbību abu pilsētu un valstu
uzņēmēju starpā, savukārt pašvaldības šo sadarbību var veicināt,»
atzīst vēstniece. Viņa norādīja, ka
21. un 22. novembrī Parīzē iecerēts rīkot biznesa forumu, kurā
aicināta iesaistīties gan Jelgavas
pašvaldība, gan arī mūsu pilsētas
uzņēmēji.
Vizītē Jelgavā bija ieradies arī
Ruelmalmezonas mēra vietnieks
starptautisko attiecību, sadraudzības pilsētu un tūrisma jautājumos
Filips Trotens, mēra vietniece Vanessa Ohana un mēra padomniece
uzņēmējdarbības jomā Paskala
Žiberta. Viesi apmeklēja Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centru un ievērojamākos
Jelgavas tūrisma objektus.
Līdz šim pilsētas visciešāk sadarbojušās profesionālās izglītības
jomā. Francijā pieredzes apmaiņā
pabijuši 140 Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņi, savukārt
Jelgavas praksi iepazinuši 116
jaunieši no Francijas. Šovasar
sadarbību uzsāka arī Jelgavas un
Ruelmalmezonas mākslas skolas.

Kultūras namā notiek vērienīgi remontdarbi
 Jana Bahmane

Līdz pat septembra
vidum Jelgavas kultūras namā noritēs apjomīgi remontdarbi
– iekšējo komunikāciju,
tostarp ūdens, kanalizācijas, ventilācijas,
apkures, siltummezgla
un ugunsdzēsības sistēmas, atjaunošana.
Tāpat tiks veikta arī
lielās zāles skatuves
dēļu grīdas nomaiņa
un citi uzlabojumi. Pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics norāda, ka
darbi norit arī kultūras
nama vestibilā, tādēļ
remontdarbu norises
laikā izstādes Jelgavas
kultūras namā nebūs
pieejamas.
«Kultūras nams šobrīd ir būv
objekts – darbi notiek visos stāvos,
un ceram, ka tos būs iespējams
pabeigt līdz ar kolektīvu sezonas

Foto: Austris Auziņš

sākumu,» norāda «Kultūras»
vadītājs. Viņš uzsver, ka nozīmīgākais uzdevums ir iekšējo komunikāciju – ūdens, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla
un ugunsdzēsības sistēmas – rekonstrukcija. «Komunikācijas bija
novecojušas, un mums ir nācies
saskarties ar avārijas situācijām,
kad, piemēram, ziemā visā kultūras namā pazūd apkure radiatora
caurules plīsuma dēļ,» norāda
M.Buškevics. Viņš papildina, ka
visās kultūras nama telpās tiek
apkopti radiatori – tie tiek skaloti

un atkārtoti montēti, jo radiatoru
siltuma atdeve ir laba un nav
nepieciešamības tos mainīt pret
jauniem. «Kultūras namā tiks
ievilkts arī siltais ūdens, kas līdz
šim ēkā nekad nav bijis,» piebilst
iestādes «Kultūra» vadītājs.
Tāpat pārmaiņas piedzīvos
lielās zāles skatuves grīda, kas
pēdējo reizi renovēta 2005. gadā.
«Veiksim skatuves dēļu grīdas
nomaiņu – tā tiks stiprināta,
apakšā klājot saplāksni, uz kura
tiks montēti oša dēļi. Tādējādi
grīda būs cietāka un izturīgāka,

kas ir nozīmīgi, jo kultūras nama
skatuvi izmanto daudz dejotāju,»
skaidro M.Buškevics. Renovēs
arī pirmā stāva sieviešu un vīriešu tualetes, kas atrodas pie
lielās zāles, ievērojami paplašinot
sieviešu tualeti – tajā būs divreiz
vairāk kabīņu nekā līdz šim, lai
pasākumu norises laikā neveidotos garas rindas un apmeklētāji
justos komfortabli. Iestādē skaidro, ka šo risinājumu izdevās rast,
samazinot tualetes priekštelpu.
Kosmētiskais remonts tiks
veikts tērpu noliktavā, kas atrodas trešajā stāvā, tāpat remont
darbi norisināsies arī pirmā stāva
gaitenī, ko lielākoties izmanto
tehniskais personāls. Tāpat tiks
īstenoti arī kultūras nama garāžas jumta remontdarbi.
Jāpiebilst, ka iekšējo komunikāciju atjaunošanu veic SIA
«Konceps AJ», un darbu līgumcena ir 166 100, 47 eiro bez PVN.
Savukārt pārējos remontdarbus
veiks SIA «BD&C», un to kopējā
līgumcena ir 31 793, 96 bez PVN.
Visus remontdarbus plānots pabeigt līdz 25. septembrim.

3

Īsi
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs šobrīd strādā pie tūrisma portāla www.visit.jelgava.lv izstrādes
igauņu valodā – šī būs jau piektā valoda, kurā būs iespējams lasīt Jelgavas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma
informāciju. Pašlaik portāls ir pieejams
latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodā, līdz ar to igauņu valodas versija būs
secīgs solis mājaslapas attīstībā. «Sākotnēji lapa tika iztulkota trīs valodās
– latviešu, krievu un angļu. 2015. gadā
pievienojām lietuviešu valodu, savukārt
šobrīd veidojam igauņu versiju. Katru
gadu veicam mārketinga aktivitātes
igauņu tūristu piesaistei – piedalāmies
tūrisma izstādē Tallinā, sadarbojamies
ar Igaunijas medijiem un tūroperatoriem, tāpēc informācija elektroniskajā
resursā igauņu valodā ir ļoti būtiska,»
skaidro Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Liene Strazdiņa.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
paziņojis labākos autobusa šoferus
jūnijā gan pilsētas pārvadājumos, gan
arī reģionālajos starppilsētu maršrutos.
Uzņēmums informē, ka pilsētas pārvadājumos jūnija labākais autobusa šoferis ir Vjačeslavs Ovsjaņņikovs, savukārt
reģionālajos starppilsētas maršrutos tas
ir Juris Poga. «Jelgavas autobusu parks»
labāko šoferu nominēšanu ieviesa, lai
papildus motivētu autobusa vadītājus
un ar naudas balvu pateiktos par kvalitatīvi un atbildīgi veiktu darbu.

 29. jūlijā pulksten 12 Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs aicina
doties ekskursijā ar kājām pa pilsētu
«Veco Jelgavu meklējot». Gides Signes Lūsiņas vadībā ekskursija plānota kā
neliela ekspedīcija, kuras laikā varēs uzzināt, kāda izskatījās Jelgava līdz 1944.
gadam, kur Jelgavā atradās veikaliņi,
aptiekas, kafejnīcas, skārņi un kā šīs
vietas izskatās šobrīd. Pēc 1944. gada,
kad tika nopostīta gandrīz visa Jelgavas
apbūve, pilsēta ieguva jaunas aprises –
ielas tika pārbūvētas, bet pilsētas drupu
vietās uzceltas jaunas ēkas, saglabājot
vien nelielu daļu no senajām celtnēm.
Lai sajustu vēsturiskās Jelgavas šarmu,
interesenti 29. jūlijā pulksten 12 aicināti
piedalīties ekskursijā ekspedīcijā «Veco
Jelgavu meklējot» un uzzināt, kā vietas,
ko redzam šodien, izskatījās senajās
pilsētas fotogrāfijās. Ekskursija sāksies
no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa Akadēmijas ielā 1 pulksten 12,
ekskursijas ilgums plānots apmēram
divas stundas. Dalības maksa ir 1,50
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem –
bez maksas. Pieteikt dalību ekskursijā
var Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
 5. augustā pulksten 12 Pasta
salā notiks «Bērnu rallijs 2017», kas
Jelgavas pilsētas bērniem un jauniešiem
vecumā no 6 līdz 14 gadiem piedāvās
iespēju pārbaudīt savas velobraukšanas
prasmes, kā arī iegūt jaunas zināšanas
par drošu satiksmi uz ceļa. Pieteikties
sacensībām iespējams mājaslapā www.
berniem.csdd.lv. Jāpiebilst, ka reģistrēties nepieciešams vismaz divas dienas
pirms pasākuma – līdz 3. augustam.
Dalība sacensībās ir bez maksas.
 No šī gada 1. augusta atsevišķu reisu autobusiem, kas savieno Dobeli, Rīgu un Jelgavu,
mainīsies izbraukšanas laiks no
vairākām pieturvietām, kā arī tiks
iekļautas papildu pieturas, informē
VSIA «Autotransporta direkcija».
Lai pasažieru apmaiņas vieta atrastos tuvāk Jelgavas pilsētas centram,
turpmāk visos maršruta Rīga–Jelgava–Dobele reisos tiks iekļautas papildu
pieturvietas – «Tušķi» un «Pērnavas
iela» –, līdz ar to mainīsies autobusa izbraukšanas laiks no vairākām
pieturvietām. Tāpat izmaiņas būs
vairāku reisu izbraukšanas laikā arī no
maršruta galapunkta Rīgā un Dobelē.
«Autotransporta direkcija» aicina pasažierus pirms brauciena pārbaudīt informāciju par kustību sarakstu mājaslapas
www.atd.lv sadaļā «Kustību saraksti»
vai jautājumu gadījumā sazināties ar
SIA «Dobeles autobusu parks», rakstot
pa e-pastu autobusi@dobele.lv vai
zvanot pa tālruni 63723444.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TĒMA

Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs

«Piecu procentu barjera jāsasniedz
katram absolventam»
Latviešu literatūrā
1 1
Tehniskajā grakā 24

Kulturoloģijā

 Ilze Knusle-Jankevica

šajā gadā uzrādījusi lielāko kāpumu
mūsu pilsētas skolu vidū, kas veido 4,06
procentus, turpretī pārējām trim skolām
rezultāti ir kritušies. Šis jautājums, kāpēc
līdzīgās skolās atšķiras izglītības kvalitāte
un kā to uzlabot, mūs nodarbina daudz
vairāk nekā kopīgās procentu svārstības,»
norāda G.Auza.

Šī gada centralizēto eksāmenu
(CE) rezultāti joprojām tiek
analizēti, bet jau šobrīd varam
secināt, ka Jelgavas skolās,
kurās iespējams iegūt vidējo
izglītību, kopējie CE rezultāti
ir tikai par 0,11 procentiem
zemāki nekā 2015./2016. mācību gadā. Attiecīgi Jelgavas
Izglītības pārvalde kopumā
mūsu pilsētas absolventu
sasniegtos rezultātus vērtē
kā labus.

Vienīgie nesekmīgie –
matemātikā

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēnam jākārto trīs obligātie CE – latviešu
valodā, matemātikā un svešvalodā –, kā
arī viens izvēles eksāmens. «Centralizētais
eksāmens ir gala mērījums, kas atspoguļo,
kā skolēns ir apguvis vidējās izglītības
saturu, cik gatavs viņš ir turpināt mācības
nākotnē un apgūt darba pieredzi, kā arī
norāda, kurās darbības jomās konkrētais
absolvents spēs sevi vislabāk realizēt.
Centralizētais eksāmens vienlaikus kalpo
arī kā iestājeksāmens augstskolā,» norāda
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza, piebilstot, ka pamatzināšanām mācību priekšmetā, lai sasniegtu
vismaz piecu procentu barjeru, jābūt
katram absolventam.
Viņa skaidro – eksāmenu rezultāti ik
gadu tiek analizēti. Izvērtējot eksāmenu
rezultātus, jāņem vērā ne tikai skolēnu
iegūtais vērtējums, bet arī audzēkņu
skaits katrā skolā, kurā tika kārtots eksāmens. «Mūsu pilsētā ir četras skolas,
kurās ir viena 12. klase – 5. vidusskola, 6.
vidusskola, 4. vidusskola un Tehnoloģiju
vidusskola. Tādējādi arī centralizēto eksāmenu kārtotāju skaits bija līdzīgs. Tāpat
eksāmenu rezultātiem šajās skolās jābūt
līdzīgiem, tomēr Jelgavas 5. vidusskola,
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu,

Matemātikas eksāmens ir viens no
svarīgākajiem valsts pārbaudes darbiem,
un Latvijā šogad kopumā eksāmenu
rezultāti visos obligātajos priekšmetos
ir nedaudz zemāki nekā pērn. Jelgavas
skolās matemātikas eksāmenā visu vidusskolu absolventi, izņemot Tehnoloģiju
vidusskolas, profesionālo vidusskolu un
Vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņus,
uzrādīja labākus rezultātus nekā vidēji
valstī.
12 skolēni – trīs Amatu vidusskolā un
deviņi Jelgavas tehnikumā – šogad ieguva vērtējumu, kas zemāks par pieciem
procentiem. Tas nozīmē, ka šie jaunieši
nesaņēma dokumentu par vidējo izglītību
un eksāmenu atkārtoti kārtos nākamgad.
«Profesionālo skolu audzēkņu eksāmenu
rezultāti ir zemāki nekā tie novērojami
vispārizglītojošās skolās. Domāju, ka šo
faktu ietekmē audzēkņu prasme plānot
laiku. Jauniešiem ir jāsadala laiks starp
vispārējās izglītības priekšmetu un profesionālo priekšmetu apguvi, turklāt pēdējā
kursā, kad otrajā semestrī lielākoties ir
prakses, jāspēj sakoncentrēties un sagatavoties eksāmeniem,» vērtē G.Auza.
Izglītības pārvaldes vadītāju uztrauc arī
cits rādītājs – 193 no 474 skolēniem, kuri
kārtoja eksāmenu, procentuālais novērtējums ir līdz 20 procentiem.
Viens no izsacītajiem viedokļiem skan
šādi – matemātikas eksāmens bijis grūtāks nekā pērn. Tā uzskata arī Jelgavas
5. vidusskolas matemātikas skolotāja

Nataļja Iļjina. «Eksāmens sastāv no trīs
daļām. Pirmajā ietilpst tests, otrajā ir
zināšanu izmantošanas pārbaude jeb
teksta uzdevumi, savukārt trešajā daļā
tiek noteikta audzēkņu radošā pieeja
nestandarta situācijās jeb tā dēvētie cietie
rieksti, kas atbilst 9 un 10 baļļu vērtējumam. Šī gada eksāmenā trešajā daļā bija
iekļauti neordināri uzdevumi, kādi līdz
šim nav redzēti eksāmenu darbos un
skolās, visticamāk, nav risināti. Skolēns
par trīs trešās daļas uzdevumiem varēja
iegūt 15 no maksimāli iespējamajiem
80 punktiem, un tas ir daudz,» norāda
skolotāja, piebilstot, ka arī pirmajā daļā
divi trīs uzdevumi bijuši diezgan grūti.
Neskatoties uz to, tieši 5. vidusskola sasniegusi labākos rezultātus matemātikas
eksāmenā pilsētā – 67,59 procenti, kas
ir gandrīz divas reizes augstāks rādītājs
nekā vidēji valstī. «Mūsu skolā ir matemātikas novirziens, un 12. klasei matemātika
ir sešas stundas nedēļā – par vienu vairāk
nekā noteikts programmā. Visu pēdējo
gadu vienu stundu nedēļā risinājām
paaugstinātas sarežģītības olimpiādes
līmeņa uzdevumus, kādi var tikt iekļauti
eksāmena trešajā daļā. Skolēni iemācījās
nebaidīties no šādiem uzdevumiem un
meklēt iespējas, kā uzsākt to risināšanu,»
tā N.Iļjina. Viņa piebilst, ka neviens no
5. vidusskolas absolventiem eksāmena
trešajā daļā nesaņēma nulle punktus.
Savukārt pieciem Jelgavas skolēniem
matemātikas eksāmenā izdevies iegūt
91–100 procentu vērtējumu, bet vislabāko
rezultātu – 98 procentus – sasniedza 5. vidusskolas absolvente Viktorija Smetskaja,
kura aizraujas arī ar programmēšanu un
robotiku.

Eksāmens visiem vienāds

Latviešu valodas eksāmenā valsts vidējo
rezultātu sasniegt neizdevās 5. un 6. vidusskolas, profesionālo vidusskolu un Vakara (maiņu) vidusskolas jauniešiem. Šajā
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eksāmenā visi skolēni ieguvuši sekmīgu
vērtējumu, tomēr nevienam no viņiem
nav izdevies sasniegt vērtējumu 91–100
procentu robežās. Izglītības pārvaldes
vadītāja skaidro, ka visi skolēni, neatkarīgi
no tā, vai viņi mācās mazākumtautību
skolā, vai arī latviešu skolā, kārto satura
ziņā vienādu eksāmenu. «Mūsu abu
mazākumtautību skolu skolēniem tas ir
pietiekami grūts uzdevums, taču konkrēto
skolu audzēkņi veiksmīgi tikuši ar to
galā – skolēniem piešķirtais procentuālais
vērtējums nav zemāks par 21 procentu,»
norāda G.Auza.

Angļu valodu prot ļoti labi

Tā kā skolēniem obligāti jākārto eksāmens svešvalodā, lielākā daļa audzēkņu
kārtoja angļu valodas eksāmenu. Visu
vidusskolu absolventi, izņemot 6. vidusskolas, profesionālo un Vakara (maiņu)
vidusskolas audzēkņus, uzrādīja labākus
rezultātus nekā vidēji valstī. Izglītības
pārvaldes vadītāja min, ka angļu valodas
eksāmenu rezultāti pilsētā ir stabili un
norāda uz augošu sasniegumu dinamiku,
kas apliecina faktu, ka mūsu jaunieši
labi pārzina angļu valodu un spēs šo valodu izmantot mācībās un darbā. «Viņu
individuālās izaugsmes iespējas nebūs
ierobežotas angļu valodas nezināšanas
dēļ,» tā G.Auza.
Šogad 115 skolēni kārtoja eksāmenu
krievu valodā, bet četri – vācu valodā.
«Šajā gadā neviens skolēns nekārtoja
eksāmenu franču valodā, lai gan vairākās
skolās – Spīdolas ģimnāzijā, Valsts ģimnāzijā un 5. vidusskolā – skolēniem ir iespēja
šo valodu apgūt ārpus mācību stundām,»
norāda Izglītības pārvaldes vadītāja. Viņa
uzskata, ka pilsētas skolām jāpiesaista
pedagogi un jāpiedāvā skolēniem iespēja
apgūt vairākas svešvalodas. Viņasprāt,
perspektīva būtu ziemeļvalstu valodu apguve. Tāpat arī lielākam jauniešu skaitam
būtu jāapgūst franču valoda, jo tā ir viena
no ES darba valodām.

Fiziku kārto vairāk

Skolēni kārto eksāmenu arī fizikā,
ķīmijā, bioloģijā. Fizikas eksāmena kārtotāju skaits palielinās, bioloģijas eksāmena
kārtotāju skaits samazinās, bet ķīmijas
eksāmena kārtotāju skaits kopumā ir
stabils. G.Auza uzskata, ka tas ir saistīts
ar jauniešu izvēlēto studiju programmu
un nākotnes profesiju. Šo eksāmenu izvēle
atspoguļo pašvaldības attieksmi pret inženierzinātnēm, kas ir viena no mūsu pilsētas attīstības prioritārajām jomām. Šos
Vēsture

Ķīmija

eksāmenus pārsvarā kārto skolēni, kuri
vēlas kļūt par medicīnas speciālistiem, farmācijas nozares pārstāvjiem, studēt inženierzinātnes un tehniskās zinātnes. «Liela
daļa jauniešu jau 10. klasē zina jomu, kurā
vēlas sevi pilnveidot, mērķtiecīgi izvēloties
arī izglītības programmas. Jāņem vērā,
ka eksistē izglītības programmas, kurās
nav paredzēts apgūt fiziku vai ķīmiju kā
atsevišķus mācību priekšmetus, bet gan
dabaszinības,» vērtē G.Auza.
Viņa neslēpj, ka pilsētā jau ilgstoši
trūkst fizikas skolotāju, lai gan pašvaldība
ir piešķīrusi papildu finansējumu fizikas
pedagogu algošanai. Viņasprāt, šī situācija
skaidrojama ar to, ka Latvijas augstskolas
nesagatavo pietiekamu skaitu fizikas un
matemātikas skolotāju. Nākamajā mācību gadā, pateicoties projektam «Iespējamā
misija», Jelgavas Valsts ģimnāzijā par
fizikas skolotāju strādās tās absolvents
Kārlis Daģis. Izglītības pārvaldes vadītāja
uzskata, ka šī programma ir teju vienīgais veids, kā iespējams piesaistīt tik ļoti
nepieciešamos dabaszinību pedagogus.
«Jaunieši, kuri ieguvuši izglītību dabas
zinātnēs, izvēlas strādāt privātajā sektorā,
kur tiek nodrošināts augstāks atalgojums
nekā skolā. Diemžēl arī «Iespējamās misijas» skolotāji pēc projekta noslēguma
visbiežāk atgriežas savā nozarē, nevis
turpina darbu skolā,» piebilst G.Auza.

Profesionālajās skolās
izvēlas vēsturi

Šogad 243 skolēni kārtoja izvēles eksāmenu vēsturē, turklāt vislielākais
audzēkņu skaits, kas to izvēlējās kārtot,
pārstāvēja tieši profesionālās skolas.
Iespējams, šis fakts skaidrojams ar to, ka
jaunieši vēstures eksāmenu uzskata par
salīdzinoši vieglu. Taču Izglītības pārvaldes
vadītāja uzsver – vēstures eksāmens nebūt
nav vienkāršs, jo nepieciešamas ne vien zināšanas par Latvijas un pasaules vēstures
notikumiem, bet arī izpratne par vēsturisko notikumu cēloņiem, sabiedriskajiem
procesiem, jāzina jēdzienu skaidrojumi un
jāprot strādāt ar vēstures avotiem.
Jāpiebilst, ka skolēni izvēles eksāmenus kārto arī citos priekšmetos – šogad
absolventi kārtoja eksāmenu ekonomikā,
dabaszinātnēs, latviešu literatūrā, tehniskajā grafikā, informātikā, ģeogrāfijā un
kulturoloģijā. Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības jautājumos Lilija
Stepanova skaidro, ka saskaņā ar MK
noteikumiem eksāmenu drīkst kārtot
priekšmetā, kas saskaņā ar programmu
apgūts vismaz 105 mācību stundas.
Bioloģija

Fizika

Krievu valoda Vācu valoda

Vidējais valstī

41,5%

63,1%

63,7%

49,9%

68,6%

60,9%

Vidējais Jelgavā

49,06%

54.43%

54,19%

47%

69,8%

71,48%

4. vidusskola

69,75%

61,33%

49,5%

63,33%

67,17%

–

5. vidusskola

–

–

72,25%

55,72%

–

–

6. vidusskola

–

57,83%

83,83%

49,97%

–

–

Amatu vidusskola

31,70%

–

–

–

69,60%

–

Mūzikas vidusskola

45,53%

–

–

–

–

–

Spīdolas ģimnāzija

66,07%

–

72,19%

51,41%

82,73%

69,63%

Jelgavas tehnikums

33,83%

29,50%

19,33%

25,53%

59,51%

73,33%

Tehnoloģiju vidusskola

53,22%

–

44,50%

35,35%

58,50%

–

Vakara (maiņu) vidusskola

39,92%

–

35,08%

37%

68,29%

–

Jelgavas Valsts ģimnāzija

67,54%

69,06%

57,07%

57,69%

76,93%

–

Vakara (maiņu) vidusskola
(cietums)

34%

–

–

–

75,68%

–
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Airēšanā četras godalgas

21. jūlijā Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) airēšanas bāzē notika
Jelgavas atklātais čempionāts akadēmiskajā airēšanā. Jelgavu pārstāvēja
15 sportisti, kuru komandas kopumā
guva četras godalgas – divas zelta
un divas sudraba medaļas. C grupā
zelta medaļu četriniekos izcīnīja
Dāvids Ļahs, Kristaps Kārklis, Ralfs
Kristiāns Jakušonoks un komandas
biedrs no Majoriem Krists Tomass
Krūmiņš, savukārt divniekos labākās bija jaunietes Kristīne Bumbiere
un Līva Laiviņa. A grupā otro vietu
divniekos izcīnīja Kārlis Ozoliņš un
Niks Leitis, bet B grupā 500 metros
sudrabu ieguva Pēteris Šķiņķis un
Mārcis Izkalns.

Aizvada pārbaudes spēles

FK «Jelgava» ir aizvadījis divas pārbaudes
spēles. 21. jūlijā mūsu
futbolisti izbraukumā
nospēlēja neizšķirti ar
Lietuvas klubu «Tauras» – 2:2 (2:1). Vārtus
«Jelgavas» labā guva Artis Jaudzems un
Ēvalds Razulis. Savukārt 25. jūlijā Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) jelgavnieki tikās
ar Latvijas čempionāta 1. līgas vienību FK
«Auda», izcīnot uzvaru ar rezultātu 8:0
(5:0). Divus vārtus mājinieku labā guva
Ē.Razulis un Kevins Kaubers, bet vienreiz
izcēlās Valērijs Redjko, Ante Bakmazs,
Klērs Hē un Mareks Rudakovs. Nākamā
spēle Virslīgā gaidāma 31. jūlijā ZOC pret
Liepājas futbolistiem, sākums pulksten 19.

SPORTS
JSPS ar salidojumu
svinēs 50 gadu jubileju

16. septembrī pulksten 16 Jelgavas
kultūras namā notiks Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) salidojums, kura laikā tiks svinēta peldēšanas
skolas 50 gadu jubileja. Kā informē
JSPS, uz apaļo jubileju aicināti ierasties
visi peldēšanas skolas absolventi, kā arī
darbinieki. Savu ierašanos var apstiprināt, zvanot pa tālruni 63025243 vai
rakstot pa e-pastu peldesana@llu.lv.
Tāpat bijušie JSPS audzēkņi var pieteikties, rakstot savām trenerēm – Astrai
Ozoliņai pa e-pastu astra.o@inbox.lv,
Ingai Arnītei pa e-pastu ingarnite@
inbox.lv, Jeļenai Visockai pa e-pastu
lena.d6@inbox.lv vai Anželikai Paeglei
pa e-pastu pikanu@inbox.lv.

Sinkēvičam pirmā cīņa
profesionālajā boksā
 Ģirts Pommers

«Šobrīd trenējos divreiz dienā
sešas dienas nedēļā. Par treniņiem atbild treneris Dmitrijs
Sihalovs, bet fizisko sagatavotību – triatlonists Romāns
Melderis. Šie abi speciālisti
kopā izstrādāja man divu mēnešu treniņu programmu un
diētas plānu, kas ir ļoti būtiski,
lai veiksmīgi sagatavotos gaidāmajai cīņai,» tā pirms savas
pirmās profesionālās boksa
cīņas stāsta Jelgavas vieglais
smagsvars Raitis Sinkēvičs.
Duelis pret Krievijas bokseri
Ruslanu Semenovu notiks 29.
jūlija vakarā Jūrmalā.
R.Sinkēvičs ar boksu sāka nodarboties
14 gadu vecumā, un sākotnēji tas tika
veikts ar mērķi uzlabot savu fizisko
formu un spēt aizstāvēt gan sevi, gan
arī savus tuvākos cilvēkus. «Pieaugot kā
sportistam un vīrietim, mainījās arī mani
mērķi boksā, jo sāku nodarboties ar šo
sporta veidu krietni nopietnākā līmenī,
pārstāvēt savu valsti Eiropas un pasaules
čempionātos, kā arī citās starptautiskās
sacensībās,» ar savu līdzšinējo boksa
pieredzi dalās jelgavnieks.
Līdz šim viņš ar boksu nodarbojies
amatiera statusā, kas gan nav traucēklis,
lai trenētos profesionālos apstākļos. Boksā amatierus no profesionāļiem atšķir pēc
vairākiem nozīmīgiem aspektiem sporta
veida noteikumos. Amatieriem cīņas
raunds ilgst trīs minūtes, un tiek aizvadīti trīs raundi, bet profesionāļiem šie

Jelgavnieks Raitis Sinkēvičs (vidū) savai pirmajai cīņai profesionālajā
boksā gatavojas kopā ar treneri Dmitriju Sihalovu (no kreisās) un
menedžeri Vadimu Milovu (no labās).
Foto: publicitātes
trīs minūšu raundi ir krietni vairāk – 6,
8, 10 vai pat 12. Jo lielāks raundu skaits,
jo prestižāka cīņa. Maksimālais skaits
visbiežāk ir cīņās, kurās tiek noteikti
čempiona tituli. Tāpat būtiskas atšķirības ir sportistu ekipējumā. «Amatieru
boksa cimdos ir iestrādāts supinators,
kas ievērojami samazina sitiena spēku,
kā arī sportisti cīņas aizvada īpašās ķiverēs, kuras absorbē sitienus,» papildina
bokseris.
Līdz ar gatavošanos savai pirmajai
cīņai Raitis ir parakstījis profesionālu
sadarbības līgumu ar boksa klubu «LNK
Boxing». Šis klubs šobrīd atbalsta piecus perspektīvākos Latvijas bokserus.
Parakstītais līgums jelgavniekam dāvā
iespēju izmantot menedžera Vadima
Milova un promotera (cīņu organizētāja)

Jevgeņija Saproņenko pakalpojumus, kas
ļauj krietni profesionālāk un efektīvāk
veidot topošo profesionāļa karjeru.
R.Sinkēvičs ir labi informēts par
gaidāmo pretinieku – krievu sportistu
R.Semenovu –, kuru var uzskatīt par
ļoti pieredzējuši bokseri. «Viņš ir aizvadījis cīņas ar tādām boksa zvaigznēm kā
Dmitrijs Kudrašovs un Murats Gasijevs,
kas ir divi no astoņiem Muhameda Ali
vārdā nosauktā turnīra dalībniekiem.
Starp citu, šajā turnīrā piedalīsies arī šī
brīža Latvijas spēcīgākais bokseris Mairis
Briedis,» norāda R.Sinkēvičs.
Boksa pasākums «LNK Boxing Night
4» notiks 29. jūlijā pulksten 20 Jūrmalas
viesnīcā «Samarah Hotel». Biļetes var
iegādāties «Biļešu servisa» kasēs, to cena
ir amplitūdā no 10 līdz 1000 eiro.

Silovs Londonā kļūst par pasaules čempionu
 Ģirts Pommers

Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» sportisti
pagājušās nedēļas nogalē noslēdza dalību pasaules čempionātā vieglatlētikā. Londonā organizētajā čempionātā
vislabāk veicās Dmitrijam
Silovam, kurš F37 medicīnas
grupas sacensībās šķēpmešanā kļuva par čempionu, šķēpu
raidot 55,89 metru tālumā.
Diemžēl nedz lodes grūdējam
Edgaram Bergam, nedz arī
diska metējai Ingrīdai Priedei
savus mērķus šoreiz pilnībā
īstenot neizdevās.
Uz pasaules čempionātu vieglatlētikā
Latvijas delegācijas sastāvā devās pieci
sportisti, no kuriem trīs pārstāvēja Jelgavas klubu «Cerība». Tā ilggadējā vadītāja
Ruta Kļaviņa sportistu startus vērtē pozitīvi. «Visi trīs mūsu sportisti ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai būtu savā labākajā
formā. Ja Dmitrijs to spēja apliecināt arī
ar sasniegto čempiona titulu, tad gan Edgaram, gan arī Ingrīdai šogad ir izdevies
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gūt krietni augstvērtīgākus
rezultātus. Maijā I.Priede Dmitrijs Silovs
disku bija raidījusi tālāk Londonā pasaupar 29 metriem,» secina les čempionātā
vieglatlētikā F37
R.Kļaviņa.
Sacensības 16. jūlija va- medicīnas grukarā pirmais uzsāka lodes pas sacensībās
grūdējs E.Bergs, kurš savā šķēpu raidīja
labākajā mēģinājumā lodi 55,89 metru
aizgrūda 14,32 metrus tālu, tālumā.
kas oficiālajās sacensībās ir Foto: lpk.lv
viņa labākais šīs sezonas
rezultāts, kā arī 4. labākais
rādītājs pasaules čempionātā, taču gan pats sportists,
gan arī R.Kļaviņa uzskata, ka jelgavnieks D.Silovs, kurš šķēpu raidīja 55,89 metru
bija spējīgs uz krietni tālāku raidījumu. tālumā. «Dmitrijs startam pasaules
«Ķīnas sportists jau savā pirmajā mēģinā- čempionātā bija pakārtojis savu ikdienu,
jumā sasniedza augstu rezultātu, tādējādi tika pat atliktas mācības, lai paspētu uz
radot papildu spiedienu uz Edgaru. Lai kā treniņiem. Esmu patiesi priecīga par viņa
arī centās mūsu sportists, viņš tomēr ne- uzvaru, jo nekas nevar būt labāks par
spēja noskaņoties. Treniņos jelgavnieks balvu, kas gūta cītīgi īstenotu treniņu
lodi vairākkārt ir grūdis tālāk par 15 met- rezultātā,» stāsta R.Kļaviņa.
Jāpiebilst, ka trīs zelta godalgas Latviriem,» norāda «Cerības» vadītāja, kura
visvairāk pārdzīvo par pieredzējušo diska jas delegācijai nopelnīja Diāna Dadzīte,
metēju I.Priedi – 2002. gada pasaules kas kļuva par pasaules čempioni lodes
čempione šoreiz ierindojās vien 7. vietā. grūšanā, diska mešanā un šķēpmešanā,
Toties skaistu uzvaru F37 medicīnas savukārt sudraba medaļu diska mešanā
grupas sacensībās šķēpmešanā guva izcīnīja Aigars Apinis.

Ātrumlaivās trīs godalgas

22. jūlijā Lielupē notika Latvijas ūdensmotosporta čempionāta ceturtais
posms. Jelgavu tajā pārstāvēja pieci
kluba «Paisums» braucēji, izcīnot trīs
medaļas. Otro vietu «RN2000» klasē
ieguva jelgavnieks Guntis Lauss, bet tūlīt
aiz viņa finišēja vēl kāds mūsu pilsētas
sportists – Jānis Simanovs. Savukārt
Aigars Jurēvics bija trešais ātrākais
«T350» klasē. Tāpat jelgavnieki startēja
«FR 1000» klasē, kurā Jānim Kuķalkam
ceturtā vieta, bet kluba «Paisums» vadītājam Valdim Kuķalkam – piektā vieta.

«Rullītī» atgriežas
rallijkross
 Ģirts Pommers

«Pirms vairāk nekā 20 gadiem rallijkrosa sacensības
notika Jelgavā, tajās piedalījās un uzvarēja viens no
sacensību organizatoriem
Ivo Traubergs. «Rullīša»
trases saimnieki ir labi pastrādājuši, lai mēs varētu
rīkot šāda veida sacīkstes.
Trase patiesi ir interesanta
un ļoti ātra,» atzīst Jānis
Bergs – viens no 20. augustā «Rullīša» trasē plānotā
Latvijas rallijkrosa kausa
izcīņas 4. posma organizatoriem.
Jāatgādina, ka šajā vasarā leģendārā «Rullīša» trase ir piedzīvojusi
būtiskus atjaunojumus – ir ieklāts
jauns asfalts un pamainīta trases konfigurācija. Sacensību laikā skatītāju
ērtībām trases abās malās būs novietotas tribīnes. J.Bergs prognozē, ka
Jelgavā sacensības varētu apmeklēt
apmēram pusotrs tūkstotis skatītāju.
Sacensības notiks četrās automašīnu klasēs: «Lada RX», «Super 1600»,
«Touring» un «Open RX». Organizatori norāda, ka populārākā ir tā
dēvētā tautas klase jeb «Lada RX»,
kurā sportisti savstarpēji sacenšas
ar «VAZ» automašīnām. Interesi par
dalību rallijkrosā ir izrādījis arī viens
no Jelgavas talantīgākajiem autosportistiem – Kristaps Gasparovičs.
Tāpat īpaši tiks padomāts par to, lai
pasākums būtu saistošs arī ģimenēm
ar bērniem – plānotas dažādas atrakcijas bērniem, savukārt ūdenssporta
mīļotājiem būs pieejams veikbords.
Kā informē organizatori, biļetes
ir iespējams iegādāties no 21. jūlija,
un to cena iepriekšpārdošanā ir 5
eiro. Biļetes pieejamas visās «Biļešu
servisa» kasēs un mājaslapā www.
bilesuserviss.lv.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas
domes 2017. gada 20. jūlija
lēmumu Nr.9/9 atkārtotai
publiskai apspriešanai ir nodota
Jelgavas pilsētas teritorijas
plānojuma 2009.–2021. gadam
grozījumu pirmā redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.
gada 1. augusta līdz 2017. gada 29. augustam.
Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas materiāliem var
iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā pirmdienās no pulksten 8
līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8
līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz šī gada 29. augustam
adresēt Jelgavas pilsētas domei (Lielā ielā 11,
Jelgava, LV-3001) vai sūtīt elektroniski pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv.
Apmeklētāju pieņemšana Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē 312. un 314. kabinetā notiek
pirmdienās no pulksten 15 līdz 19.
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Noslēdzies pludmales volejbola
čempionāta 3. posms

22. jūlijā Pasta salā norisinājās Jelgavas
pludmales volejbola čempionāta 3.
posms, kurā cīnījās desmit komandas.
Šoreiz uzvarēja Kārlis Brinkmanis un Ģirts
Putniņš, otro vietu šajā posmā izcīnīja
Mārtiņš Pirtnieks un Toms Benjavs, savukārt trešajā vietā ierindojās Atis Dandens
un Rihards Vilmanis. Čempionāta finālturnīrs notiks 26. augustā. Prioritāte tajā
piedalīties būs tām komandām, kuras
jau ir startējušas kādos no iepriekšējiem
posmiem un guvušas vislielāko punktu
skaitu. Finālposmā paredzētas šādas
naudas balvas: 1. vietai – 200 eiro, 2.
vietai – 100 eiro, 3. vietai – 50 eiro.
Komandu pieteikumi jāsūta pa e-pastu
vkbiolars@gmail.com.

Sporta pasākumi
31. jūlijā pulksten 19 – «SynotTip» Latvijas Virslīgas čempionāts
futbolā: FK «Jelgava» – FK «Liepāja/
Mogo» (ZOC).
5. augustā pulksten 12 – LJČ spēle futbolā U-13: JFA «Jelgava» – JFC
«Skonto» (ZOC).
13. augustā pulksten 16 – Virslīgas spēle futbolā: FK «Jelgava» – FK
«Spartaks» (ZOC).
16. augustā pulksten 12 – LJČ
spēle futbolā U-13: JFA «Jelgava» –
SK «Babīte» (ZOC).
19. augustā pulksten 11 – LJČ
spēle futbolā U-13: «Jelgavas BJSS»
– AFA «Olaine» (ZOC).
19. augustā pulksten 15 – Latvijas 2. līgas futbola čempionāta
spēle: FK «Senči» – FK «Roja/Kolka»
(ZOC).
23. augustā pulksten 18 – Virslīgas spēle futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Rīga» (ZOC).
26. augustā pulksten 12 – LJČ
spēle futbolā U-14: «Jelgavas BJSS»
– FK «Liepāja» (ZOC).
29. augustā pulksten 11 – LJČ
spēle futbolā U-13: JFA «Jelgava» –
FK «Spartaks» (ZOC).
31. augustā pulksten 13 – LJČ
spēle futbolā U-13: JFA «Jelgava» –
FK «Liepāja» (ZOC).

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Eduarda Baranovska (dzimis 1939. gada 1. februārī, miris
2017. gada 31. maijā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523) divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Eduarda Baranovska
īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Eduarda
Baranovska piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

Piedāvā darbu
Jevgēnijs Borisevičs piedāvā darbu celtniekam ar pieredzi iekšdarbu remontu
veikšanā. Autovadītāja apliecība, transports un instrumenti nav obligāti. Darbs
Jelgavā. T.20415681.
Lazdiņas privātā pamatskola «Punktiņš»
(reģ.Nr.51702002891) aicina darbā
radošu sākumskolas skolotāju pēcpusdienas darbam. Pieteikšanās, sūtot CV
pa e-pastu linda.ozola@punktins.lv vai
zvanot pa tālruni 26164369. Mājaslapa:
www.punktins.lv.
Senija Sunīte piedāvā darbu aprūpētājam/-ai ar dzīvošanu uz vietas. Zvanīt pēc
pulksten 17. T.26905363.
Pirmsskolas izglītības iestāde SIA «Rūķu
māja» (reģ.Nr.43602010526) piedāvā
darbu pirmsskolas skolotāja palīgam.
Gaidīsim CV pa e-pastu blark@apollo.lv.
T.26460913.

Aizsaulē aizgājuši
VANDA SAŅUKA (1928. g.)
VILIS KUBLIŅŠ (1933. g.)
IĻJA LAVRINOVIČS (1924. g.)
SIGITA CĪCE (1981. g.).
Izvadīšana 28.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 31. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2475.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 30.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Vasara Grieķijā. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 9.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 29.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2475.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 JAUNA SEZONA. Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
24.00 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova.*
1.00  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
1.30 Sajūti Latgali!*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.00 Uguns pavēlnieks. Izglītojoša TV spēle par drošību.*
9.00 Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā. Dok. f.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
12.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Somija – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
15.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00 Dzimtas detektīvs. Sējānu dzimta (ar subt.).*
17.00 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 21.sērija.
20.10  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 195.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 5.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 10.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 105.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 171. un 172.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. Realitātes šovs. 2009.g. 11.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 115.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 19.sērijas turp.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 126.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 26.sērija.
22.15 Vēlēšanu diena. Krievijas komēdija (ar subt.). 2007.g.
0.50 Amerikāņi 4. Seriāls. 10.sērija.
1.35 Attīstības kods 3.
2.00 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
2.45 Degpunktā 7.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 1.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 20. un 21.sērija.
6.55 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.15 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.40 Vilknadzis. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 9. un 10.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 49.sērija.
16.55 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 23.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 50.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 23.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!
1.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 9. un 10.sērija.

Otrdiena, 1. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*

TV PROGRAMMA

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2476.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 31.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Spodrāks par spodru. Vācijas komēdija. 2013.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province (ar subt.).*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 10.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 30.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2476.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. Daudzsēriju filma (ar subt.). 2016.g. 9. un 10.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Nolaupīšana. ASV trilleris (ar subt.). 2011.g.
1.30 Sajūti Latgali!*

10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
12.10 Personība. 100 g kultūras.*
13.10 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.25 Vides fakti (ar subt.).*
13.55 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.20 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 11.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2477.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 7.sērija.
22.50 Adreses.*
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Vera 5. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
1.15 Deviņdesmitie.*

LTV7

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Darbs planētas labā. Ūdens bez robežām. Dok. f. cikls.
8.45 Dzimtas detektīvs. Sējānu dzimta.*
9.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules un Nāciju kausa izcīņas posms jāšanas sportā Kleistos.*
15.20  Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 195.sērija.
17.00  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Nīderlande: nekur nav tik labi kā mājās. 7.sērija.
20.05  Lidojums virs Spānijas. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 196.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.50 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 7.sērija.
0.35  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Lielā pārcelšanās. Dokumentāla filma.
9.40  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Ne varoņi, ne mocekļi. Dok. f. cikls.
13.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 196.sērija.
17.00 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
20.05  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 197.sērija.
22.00  Bēgļi. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Reiva pasaule. Nīderlande: nekur nav tik labi kā mājās. 7.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 11.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 106.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 173. un 174.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 12.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 116.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 20.sērijas turp.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 127.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Vasara Parīzē. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 5.sērija.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 126. un 127.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 2.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 22. un 23.sērija.
7.00 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.20 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
8.55 Doktors Dūlitls 3. ASV komēdija. 2006.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 11.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 24.sērija.
12.35 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 1.sērija.
13.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 50.sērija.
16.55 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 24.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 51.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 8.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.05 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 24.sērija.
1.00 Bulta. Seriāls. 2.sērija.
1.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 11. un 12.sērija.

Trešdiena, 2. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2477.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 12.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 107.sērija.
11.45 Vasara Parīzē. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. Realitātes šovs. 2010.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 117.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 21.sērijas turp.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 128.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 2004.g. 1.sērija.
22.25 Amerikāņu snaiperis. ASV spraiga sižeta drāma. 2014.g.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 128.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 3.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 24.sērija.
6.20 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 1.sērija.
7.00 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.20 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
8.55 Mans lielais, resnais melis. ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 8.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 13. un 14.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 51.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
1.10 Kāsla metode 6. Seriāls. 1.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 13. un 14.sērija.

Ceturtdiena, 3. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Rotas iela un «Austrālija» Jūrmalā (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2478.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 33.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.15 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 12.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 32.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2478.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
22.20 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.30 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.05 Vides fakti (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.40  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 11.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 197.sērija.
17.00 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 198.sērija.
22.10 Personība. 100 g kultūras.*
23.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.55  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.10 Es mīlu ēdienu!*
0.40  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 13.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 108.sērija.
11.50 48 stundas Barselonā. Detektīvmelodrāma. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 118.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 22.sērijas turp.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 129.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 9.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs. 15.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 129.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 4.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 2. un 3.sērija.
7.00 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.20 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Gibija. ASV ģimenes filma. 2016.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 52.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 53.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 20.sērija.
22.00 Cietumsods. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
24.00 Bekstroms. Seriāls. 9.sērija.
0.55 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 11.sērija.
1.25 Bulta. Seriāls. 4.sērija.
2.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 15. un 16.sērija.

Piektdiena, 4. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Rīgas un Valkas ielas Strenčos (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 13.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 34.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 4.sērija.
12.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 13.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 33.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 13.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Slepkavības Sommā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
1.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 4.sērija.
2.05  Vera 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
9.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 12.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis.*
15.40  Maklauda meitas. Seriāls. 198.sērija.
16.30 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Gruzija – Latvija.
18.45 Aculiecinieks.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Cilvēks un lielie dati. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
23.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.45 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
1.15  Bēgļi. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 14.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 109.sērija.
11.45 Manas mātes vēstules. Vācijas drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. Realitātes šovs. 2010.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 119.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 23.sērijas turp.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 130.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Apvedceļš».
22.20 Normunda Rutuļa koncerts «Vēstule meitenei». 2015.g.
0.15 Reizi gadā. Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 130.sērija.
2.35 Degpunktā 7.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 5.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 4. un 5.sērija.
7.00 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.20 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
8.55 Akvamarīna. ASV un Austrālijas ģimenes komēdija. 2006.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 20.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 17. un 18.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 53.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 54.sērija.
21.00 Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē. ASV komēdija. 2011.g.
23.00 Teds. ASV komēdija. 2012.g.
1.05 Bulta. Seriāls. 5.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 17. un 18.sērija.

Sestdiena, 5. augusts
LTV1
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Gundars Āboliņš.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30 Lote un Mēness akmens noslēpums. Animācijas filma (ar subt.).
11.55 Jautrās dzirnas. Piedalās R.Pauls, «Dzeguzīte» un «Dzintariņš».*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs
13.10 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 46. un 47.sērija.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
15.55 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
17.00  Bebru savaldīšana. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 «Iļģi» 35 gadu jubilejas lielkoncerts «Spēlēju. Dancoju. Dejoju».
23.45  Notiesāšana. ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2010.g.
1.45 Mana dziesma.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 1.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.15 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
15.45 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
16.15 Aculiecinieks.*
16.30 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem.
18.50 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
19.25 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.00  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
23.50  Slepkavības Sommā. Francijas krimināldrāma (ar subt.).
1.30  Laimīga darba pamati. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 15. un 16.sērija.
7.05 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 7.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 5.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. Dok. ser. 2009.g. 9.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
12.45 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
14.05 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
15.25 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
16.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 17. un 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 175. un 176.sērija.
23.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 48 stundas Barselonā. Detektīvmelodrāma. 2005.g.
2.15 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 12.–14.sērija.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 6.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 2.sērija.
6.50 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.15 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.00 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 19. un 20.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 6.sērija.
11.30 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
12.30 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
15.20 Arlo: sivēns, kas atraugājās. Ģimenes filma. 2016.g.
17.00 Grega dienasgrāmata 2. Rodriks rullē. Komēdija. 2011.g.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) – daudznozaru
uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, specializējoties tādās darbības sfērās kā ceļu būve, inženierkomunikāciju izbūve un remonts, transports, celtniecība
un labiekārtošana, aicina pievienoties komandai
ALGU GRĀMATVEDI
Galvenie pienākumi:
• Algu aprēķina un citu darbiniekiem veicamo
izmaksu aprēķina un grāmatojuma veikšana;
• Nodokļu aprēķins, deklarēšana, pārskatu, deklarāciju un algas paziņojumu iesniegšana;
• Izziņu sagatavošana saistībā ar darba samaksu
un tamlīdzīgi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

19.00 TV3 ziņas.
19.35 Hortons. ASV animācijas filma. 2008.g.
21.15 Ceļojums uz Zemes centru. ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.10 Resnītes. ASV komēdija. 2006.g.
1.10 Akvamarīna. ASV un Austrālijas ģimenes komēdija. 2006.g.

Svētdiena, 6. augusts
LTV1
5.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Elmārs Seņkovs.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 22.sērija.
11.00  Lidojums virs Spānijas. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 Īstās latvju saimnieces.*
14.30 Mans zaļais dārzs.*
15.00 Vienas dienas restorāns.*
15.35 Nāves ēnā. Rīgas kinostudijas drāma. 1971.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).
18.50 Vasara Amsterdamā. Romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.10  Uzlaist gaisā. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2014.g.
0.10  Bebru savaldīšana. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.

11.00 Personība. 100 g kultūras.*
11.55 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
19.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
20.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
0.00  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.50  Antarktīda: Gads uz ledus. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
2.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 8.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 6. un 7.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Ēzelītis Iā Iā pa talsiskam. Dok. f. 2015.g.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. Dokumentāls seriāls. 2009.g. 10.sērija.
11.30 Smaržu pasaulē 3. Melodrāma (ar subt.). 2017.g. 1.–4.sērija.
15.50 Robins un es. Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 177. un 178.sērija.
22.10 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
23.10 Meitene. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
1.00 Robins un es. Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
2.30 Hūberts un Štallers 2. Seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 3.sērija.
6.45 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.05 Beisbola laukums 2. ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
13.05 Doktors Dūlitls 4. ASV komēdija. 2008.g.
14.55 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 19.sērija.
15.25 Ceļojums uz Zemes centru. Piedzīvojumu filma. 2008.g.
17.20 Hortons. ASV animācijas filma. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 7.sērija.
20.10 Fantastiskais četrinieks. Piedzīvojumu filma. 2005.g.
22.15 Diena, kad apstājās Zeme. Fantastikas trilleris. 2008.g.
0.20 Cietumsods. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
2.10 Bulta. Seriāls. 6. un 7.sērija.
4.20 Iespējams tikai Krievijā 4.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 16. septembrī pulksten 10.30 Lielajā
ielā 11, 207. telpā rīko zemes starpgabala Rīgas ielā 43B, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 09000360259, platība 179 m²), mutisku izsoli ar augšupejošu soli
un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu
īpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana.
Izsoles sākumcena – 1700 euro, izsoles solis – 200 euro, nodrošinājums – 170 euro, reģistrācijas maksa
– 50 euro. Maksimālais nomaksas termiņš – 5 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties uz izsoli iespējams līdz 2017. gada 12. septembra pulksten 16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālr. 63005559) pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz
12, pārējās darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11,
Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/.

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)
«EVOPIPES» ir moderns un inovatīvs polimēra cauruļu
sistēmu ražotājs, kas fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.
Uzņēmums aicina darbā:
Ražošanas maiņas vadītāju

Prasības kandidātiem:
• Pieredze komandas darba plānošanā un vadīšanā;
• Augstākā izglītība inženierzinātnēs;
• Prasmes lasīt tehnisko dokumentāciju;
• Spēja ātri apgūt jaunas iemaņas;
• Precizitāte, godīgums, iniciatīva un augsta atbildības sajūta;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• Labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu
valodas zināšanas.

• Uzraudzīt saražotās produkcijas kvalitāti;
• Piedalīties jaunu produktu testēšanā;
• Organizēt un vadīt citu ražotnes darbinieku darbu
savā maiņā;
• Aizpildīt ražošanas procesa dokumentāciju;
• Veikt kontrolparaugu atlasi;
• Sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim.
Uzņēmums piedāvā:
• Augstu atalgojumu;
• Sociālās garantijas;
• Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā ražotnē;
• Mācības;
• Atbalstu no profesionāliem kolēģiem;

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes (reģ.Nr.90000042516)
Projektu vadības sektora projektu vadītāja/-as amata vietu (1 vakance):
Galvenie pienākumi:
1. Konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas personas par investīciju
piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. Koordinēt pašvaldības un tās institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
3. Organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
4. Meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai
aktuālu projekta ideju finansējuma piesaistes iespējām;
5. Savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības
attīstības dokumentu izstrādē.

un citu normatīvo aktu pārzināšana;
• Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja
loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību.

Pieteikuma dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4
lappusi;
2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
prakses pieredzes apraksts (CV);
3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Norādītie dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi
Prasības pretendentam:
«Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīs• Augstākā izglītība;
• Vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze ES fondu projektu tības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības
sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (par priekšrocī- sektora projektu vadītāja/-as amata konkursam» līdz
2017. gada 4. augustam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām:
bu tiks uzskatīta pieredze ERAF projektu vadībā);
• Teicamas valsts valodas un labas angļu valodas 63005508. E-pasts: inese.belova@dome.jelgava.lv.
zināšanas;
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10.
• Iepirkuma likuma, ES struktūrfondus reglamentējošo mēnešalgu grupa).

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes (reģ.Nr.90000042516)
Teritorijas plānošanas sektora Teritorijas plānotāja/-as amata vietu (1 vakance):
Galvenie pienākumi:
1. Organizēt, pārzināt un koordinēt Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu, kā arī
to grozījumu izstrādes procesus;
2. Pieprasīt institūcijām tehniskos nosacījumus teritorijas
plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu, kā arī to
grozījumu izstrādes izstrādāšanai un organizēt to prasību
apkopošanu;
3. Sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta
izstrādei;
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un
sagatavot izziņas par atļauto zemes izmantošanu atbilstoši
teritorijas plānojumam;
5. Sagatavot kartogrāfiskos materiālus (skices, shēmas
u.tml.) telpiskās plānošanas nepieciešamībām;
6. Nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu publicēšanu
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS);
7. Savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības
attīstības dokumentu izstrādē.

• Teritorijas attīstības plānošanas likuma, ar teritorijas
plānošanu reglamentējošo un citu normatīvo aktu
pārzināšana;
• Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja
loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību.
• Labas praktiskās izmantošanas prasmes darbam
ar «MS Office», «AutoCad» vai «MicroStation», kā arī
biroja tehniku.

Pieteikuma dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4
lappusi;
2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
prakses pieredzes apraksts (CV);
3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā
eksemplārā.
Norādītie dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi
«Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sekPrasības pretendentam:
• Augstākā izglītība inženierzinātnēs, teritorijas plāno- tora Teritorijas plānotāja/-as amata konkursam» līdz
šanā vai zemes ierīcībā, arhitektūrā, ainavu arhitektūrā; 2017. gada 4. augustam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām:
• Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze zemes ierīcībā vai 63005508. E-pasts: inese.belova@dome.jelgava.lv.
teritorijas plānošanā;
Amats klasificēts 51. amata saimes III līmenī (10.
• Teicamas valsts valodas zināšanas;
mēnešalgu grupa).

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

Ja atbilsti mūs prasībām – piesakies!
Gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli līdz šī gada
28. jūlijam pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi
Darba pienākumi:
«Ražošanas maiņas vadītājs/-a».
• Vadīt savā pakļautībā esošos ražošanas maiņas darDarba vieta: Jelgava.
biniekus un procesus;
Darba laiks: darbs maiņās, pilna slodze.
• Veikt un vadīt polimēra cauruļu ražošanas līniju palaišaDarba uzsākšanas brīdis: ASAP.
nas procesu (kalibrēšana, iekārtu regulēšana);
• Nodrošināt ražošanas procesus atbilstoši tehnoloģijai NB! Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti
otrajai atlases kārtai.
un standartu prasībām;

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Kursi

Kursi

Prasības:

• Augstākā izglītība (grāmatvedības, ekonomikas

vai finanšu jomā);
• Vismaz 3 gadu pieredze grāmatveža amatā,
vēlams – lielā uzņēmumā;
• Pieredze liela apjoma datu apstrādē;
• Ļoti labas datorzināšanas («MS Office», «1C»);
• Zināšanas grāmatvedības, nodokļu un darba
likumdošanā atbilstoši veicamajiem pienākumiem;
• Izcilas latviešu un labas krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• Pilnas slodzes darbu (no pulksten 8 līdz 17);
• Draudzīgus kolēģus un mūsdienīgu darba vidi;
• Motivējošu atalgojumu.

Pieteikties iespējams, sūtot savu CV pa e-pastu personals@kulk.lv ar norādi «ALGU GRĀMATVEDIS/-E».

Ekskursija kājām
“Veco Jelgavu meklējot”
29. jūlijā
12.00 - 14.00

Uzzini,
kāda izskatījās Jelgava līdz 1944. gadam,
ko no senās Jelgavas varam redzēt šodien

Kursi

Kursi

14. septembrī pl. 1000

18. septembrī pl. 1715

Kursi

Ekskursijas maršruts

Akadēmijas ➜ Raiņa ➜ Katoļu ➜ Mātera ➜ Lielā iela
Sākums pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas iela 1

www.visit.jelgava.lv

Pieteikšanās pa tālruni 63005447
e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

7

20. septembrī pl. 915

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
29. jūlijā pulksten 12 – ekspedīcija «Veco Jelgavu meklējot». Liecības par to,
kāda bija Jelgava līdz 1944. gadam, glabā senās fotogrāfijas, laikraksti, tūrisma
ceļveži un jelgavnieku atmiņas. Ekspedīcijā meklēsim, kā fotoattēlos redzamās
vietas izskatās šobrīd. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
29. jūlijā pulksten 15 – koncerts «Metamorfoze Nr.3». Muzicē trio – flautistes
Liene Dobičina un Zane Jurēvica, kā arī pianiste Zane Rubesa. Ieeja – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
29. jūlijā pulksten 19 – jubilejas izrāde «Tobāgo!» – M.Zālītei 65, U.Marhilevičam
60. Traģikomiska dziesmu spēle 2 daļās. Režisors – V.Liepiņš. Piedalās – U.Marhilevičs, A.Dzērve, S.Rubule, O.Dreģe, J.Paukštello, K.Pasternaka, J.Kalniņš, M.Maņjakovs, J.Frinbergs, I.Briķe, M.Botmane, V.Liepiņš, A.Bērziņš. Biļešu cena – 10–18 €
(Uzvaras parkā).
29. un 30. jūlijā pulksten 10 – specializētā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2017».
Biļešu cena – 3 €, skolēniem, studentiem un pensionāriem 1,50 €, pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas (Zemgales Olimpiskajā centrā).
29. un 30. jūlijā – Annas dienas svinības (Jelgavas Sv.Annas baznīcā).
5. augustā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa».
Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās. Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez
maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja no
pulksten 21. Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
19. augustā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās
darbnīcas, sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās
un ūdens atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena
(Svētbirzī).
25. augustā pulksten 21– Jāņa Lūsēna instrumentālās mūzikas koncerts «AIZ…
Mūzika vēlā vakarā». Biļešu cena – 12 € (Jelgavas Sv.Annas baznīcā).

Izstādes

Jelgavas muzejā uzstāsies
instrumentālās mūzikas trio
Šī mēneša pēdējā sestdienā,
29. jūlijā, pulksten 15 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā notiks koncerts «Metamorfoze Nr.3»,
kurā muzicēs trio – flautistes
Liene Dobičina un Zane Jurēvica, kā arī pianiste Zane Rubesa.
Jelgavas muzejā informē, ka visas trīs
mūziķes ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolventes, turklāt abas
flautistes studiju laikā savas zināšanas
ir papildinājušas arī Māstrihtas Mūzikas
akadēmijā Nīderlandē. Trio savu darbī-

bu sāka jau 2015. gada vasarā, kopš tā
laika regulāri veidojot programmas gan
trio, gan duetu sastāvā. Abas flautistes
2015. gada rudenī veiksmīgi startējušas
Starptautiskajā Frīdriha Kūlava flautistu konkursā Vācijā kā duets.
Koncerta «Metamorfoze Nr.3» programmā būs dzirdami Karla Filipa,
Emanuela Baha, Frīdriha Kūlava, Gerija
Šokera un Akio Jaširo skaņdarbi – no
flautistu klasiskā repertuāra līdz mūsdienu amerikāņu un japāņu mūzikai,
atspoguļojot kamermuzicēšanas smalkumus cauri gadsimtiem.
Pasākumu 29. jūlijā pulksten 15
bez maksas aicināts apmeklēt ikviens
interesents.

Svētās Annas baznīcā
– Annas dienas svinības
 Anastasija Miteniece

Sestdien un svētdien, 29.
un 30. jūlijā, Jelgavas Svētās
Annas baznīcā norisināsies
Annas dienas svinības – Bērnu prieka diena un svētku
dievkalpojums. Bērniem un
viņu vecākiem būs iespēja
vērot priekšnesumus, iesaistīties radošās nodarbēs, kā
arī sadziedāties un piedalīties
sarunās ar mācītājiem.
Sestdien, 29. jūlijā, pulksten 11 Svētās
Annas baznīca aicina visus interesentus
piedalīties Bērnu prieka dienā. Pasākuma
viesus priecēs Jelgavas Svētās Annas
draudzes bērnu ansamblis, Jelgavas

Tehnoloģiju vidusskolas vokālā grupa
«Karameles», bērnu popgrupa «Noslēpums», kā arī Babītes novada bērnu
popgrupa «Ledenītes». Jāpiebilst, ka
līdztekus muzikālajiem priekšnesumiem
bērniem būs iespēja piedalīties zīmēšanas
studijā un iesaistīties fotoorientēšanās
piedzīvojumā, kā arī baudīt piepūšamās
atrakcijas. Tāpat pasākuma laikā klātesošos ielīksmos klaunu uzstāšanās.
Jāpiebilst, ka vakara noslēgumā pulksten 18 norisināsies kopīga slavēšanas
dziesmu dziedāšana, kā arī sarunas ar
mācītājiem.
Savukārt svētdien, 30. jūlijā, pulksten
10 notiks svētku dievkalpojums. Pēc
tā norises baznīcas dārzā paredzētas
sarunas un cienasts. Dalība pasākumā
ir bez maksas.

Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs

Ar «Rafiņiem» atkārto vēsturisku
ekspedīciju uz Vladivostoku

Netālu no Novosibirskas 13 000 kilometru garās ekspedīcijas «No okeāna līdz okeānam» dalībnieki ieraudzīja kādu interesantu zīmi, kas norādīja uz apdzīvotu vietu ar nosaukumu «Latiši». «Pieturā sastapām
cilvēkus un jautājām, vai viņi varētu pastāstīt ko vairāk par šo vietu un tās nosaukumu, bet tā arī neko
sīkāk noskaidrot neizdevās,» stāsta ekspedīcijas vadītājs Ruslans Grigorovičs (no labās). Taču Omskā,
Krasnojarskā un Kazaņā ceļotāji tikušies ar latviešu biedrību pārstāvjiem.
 Jana Bahmane

No 28. jūlija – Mārītes Klušas zīmējumu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija)
vēdekļu kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūlijam – Ildas Sīlis personālizstāde «Ādas māksla» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. jūlijam – sporta fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma fotoizstāde no paraolimpiskajām spēlēm «Tu esi. Tu vari. Rio» (Zemgales Olimpiskajā centrā).
Līdz 31. jūlijam – Anitas Baltrūnas gleznu izstāde «Paradīzes dārzs» (pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 31. jūlijam – Agneses Ločmeles gleznu izstāde «Jelgava laiku lokos» (bērnu
bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 26. augustam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Sastindzis laiks»
(Miezītes bibliotēkā).
Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde «Tepat Platonē»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu
balsis» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

 Jana Bahmane

NOTIKUMI

«Izbraucot cauri visai Krievijai, mēs iepazinām dažādus cilvēkus un daudzveidīgu kultūru. Ļaudis bija ļoti
atsaucīgi un laipni. Īpaši
patīkami bija tas, ka daudzi
atcerējās «Rafiņus» – kāds
tajos braucis kā pasažieris,
bet cits – pats vadījis,»
par 13 000 kilometru garo
ekspedīciju no Liepājas
uz Vladivostoku ar «RAF
Latvija» mikroautobusiem
stāsta tās vadītājs Ruslans
Grigorovičs. Braucienā,
kas organizēts, svinot eks
pedīcijas «No okeāna līdz
okeānam» ar tādu pašu
galamērķi 40. gadadienu,
piedalījās astoņi entuziasti.
To vidū arī trīs jelgavnieki –
R.Grigorovičs, Jānis Šmits
un Rodijs Trankalis.
Šogad aprit 40 gadi kopš autovadītāja izmēģinātāja Valda Branta
organizētās ekspedīcijas uz Vladivostoku «No okeāna līdz okeānam», ko
1977. gadā entuziastu grupa īstenoja
ar «RAF Latvija» mikroautobusiem.
«Vēlējāmies ekspedīciju maksimāli
pietuvināt autentiskajai, izvēloties
tādu pašu norises laiku un pieturas
punktus. Toreiz ekspedīcijas dalībniekiem līdzi devās Rīgas Kinostudijas
dokumentālo filmu komanda, kas
iemūžināja brauciena gaitu. Tāpat
arī mēs savu ekspedīciju saglabājām
piemiņā videofilmā, kas pirmizrādi va-

rētu piedzīvot līdz Jaunajam gadam,»
iecerē dalās R.Grigorovičs. Viņš atklāj,
ka ideja par šīs ekspedīcijas atkārtošanu radās jau pirms pāris gadiem,
savukārt jubilejas gads kalpoja kā pamudinājums to organizēt tieši šobrīd.
1977. gada ekspedīcijas dalībnieki
veica 16 000 kilometru garu maršrutu,
ceļā pavadot aptuveni divus mēnešus,
taču šī gada ekspedīcija ilga 35 dienas,
un tās dalībnieki restaurētajos «RAF»
mikroautobusos, kas ir pašmāju
autoservisa «Anru Motors» muzeja
eksponāti, veica 13 000 kilometru
tālu distanci. «Nebijām gaidījuši tādu
karstumu, taču arī pirms 40 gadiem
organizētās ekspedīcijas dalībnieki
piedzīvoja līdzīgus laikapstākļus,»
atklāj ekspedīcijas vadītājs. Brauciena
norises laikā Maskavā bijusi vētra,
Omskā – plūdi, bet pie Baikāla karsto
un sauso laikapstākļu dēļ dedzis mežs
un kritusi krusa, kuras graudi bijuši
olas lielumā, taču brauciena dalībnieki laimīgā kārtā par to uzzinājuši
televīzijā. «Mums ceļš, protams, bija
daudz vieglāks – pa grants segumu
mērojām vien 50–70 kilometru garu
posmu. Turpretī iepriekšējās ekspedīcijas dalībnieki pārsvarā pārvietojās
pa tieši šādu ceļu. 70. gados daudzviet
nebija ceļa seguma, un braucējiem
nācās nepieciešamo posmu noklāt ar
zariem, lai automašīna neiestrēgtu,»
skaidro R.Grigorovičs. Ekspedīcijas
dalībnieki vidēji dienā veica 500–600
kilometru garu ceļa posmu, attiecīgi
mērojamās distances bija atkarīgas
no pilsētu attāluma. Jāpiebilst, ka no
Vladivostokas automobiļi tika vesti
pa dzelzceļu.

«Mūs patiesi pārsteidza cilvēku
viesmīlība, un mūsu princips bija
šāds – nekādas politikas. Piemēram,
Jekaterinburgā veicu nelielu automašīnas remontu, un sieviete, kas vienkārši gāja garām, apvaicājās, vai esam
paēduši, piedāvādama uzcept mums
pankūkas. Pateicāmies viņai un sacījām, ka viss ir kārtībā, taču vakarā,
kad ieradāmies naktsmājās, uzņemšanā mūs sagaidīja šķīvis ar pankūkām un ievārījumu,» ar smaidu sejā
atminas ekspedīcijas vadītājs. Viņš
neslēpj, ka, protams, piedzīvoti arī
grūtāki brīži, bet visiem bijis kopīgs
mērķis. «Ja tomēr nācās saskarties
ar strīdīgiem jautājumiem, vakaros
rīkojām nelielas kopā sanākšanas un
vienojāmies ar balsojuma palīdzību,»
atklāj R.Grigorovičs.
«Vēlamies no sirds pateikties visiem
atbalstītājiem un sponsoriem, kas par
mums uztraucās – zvanīja, sekoja
līdzi interneta vietnē «Facebook».
Mūs atbalstīja pat pilnīgi nepazīstami cilvēki. Piemēram, kāds vīrietis
vārdā Andis ar savu tēvu bija atnācis
pie mums uz muzeju un, izdzirdējis
par plānoto ekspedīciju, bija sajūsmā
– viņš pavadīja mūs ceļā uz Liepāju.
Savukārt brīdī, kad atgriezāmies, Andis mūs nakts laikā sagaidīja lidostā.
Tas ir ļoti patīkami,» tā ekspedīcijas
vadītājs. Viņš atklāj, ka pagaidām
mērķis ir kinofilmas izveide, kuras
pirmizrādes laikā plānots rīkot arī
sarunu vakaru, bet uz jautājumu par
atkārtotu ekspedīciju Ruslans atbild:
«Valdis Brants ar «Rafiņu» ir apbraucis apkārt zemeslodei – iespējams, to
ir vērts atkārtot.»

Promenādē notiks makšķerēšanas festivāls
 Anastasija Miteniece

Lielupes labā krasta promenādē 12. augustā norisināsies Jelgavas makšķerēšanas festivāls, kurā piedalīties aicināti gan pieredzējuši makšķernieki, gan arī
iesācēji, tostarp bērni un
jaunieši. Sacensības notiks
divās kategorijās – fīdermakšķerēšanā un bērnu
pludiņmakšķerēšanā.
«Jau no bērnības esmu dzīvojis
blakus upei – peldējies, makšķerējis,
braucis ar katamarāniem. Gribu parādīt, ka upe pilsētā ir vērtība,» saka
sacensību organizators Jānis Cirsis,
norādot, ka vēlas nodot makšķerēšanas prasmes jaunākajai paaudzei,
iemācot noķert zivi un līdztekus
pavadīt laiku svaigā gaisā.
Reģistrācija fīdermakšķerēšanai

sāksies jau no pulksten 7, bet starts
paredzēts pulksten 9. Būtiski, ka sacensību laikā dalībnieki makšķerēs,
izmantojot viena veida iebarojamo
barību, ko sarūpēs pasākuma organizatori. «Šis nosacījums izlīdzinās
dalībnieku iespējas, turklāt tādā
veidā būs jāpierāda sava meistarība
un prasme izprast upi un zivis,» tā
J.Cirsis. Viņš piebilst, ka sacensībās
var piedalīties jebkurš interesents,
līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un makšķernieka atļauju.
Galvenā balva lielākā loma ieguvējam
fīdermakšķerēšanas sacensībās būs
«Korum» krēsls, savukārt pārējām
vietām – makšķernieku piederumu
soma no «Onore». Pēc apbalvošanas
pulksten 16 cienastu sacensību dalībniekiem nodrošinās «Melno cepurīšu
balerija».
Pieteikties fīdermakšķerēšanai
iespējams, sūtot pieteikumu pa e-pastu barsmcb@gmail.com. Jāpiebilst,

ka vietu skaits nav ierobežots, taču
reģistrācija tiks pārtraukta piecas
dienas pirms sacensībām – 7. augustā. Dalības maksa ir 20 eiro.
Savukārt bērnu mācības pludiņmakšķerēšanā upes krastā norisināsies no pulksten 11 līdz 14. Organizatori sarūpēs makšķeres, savukārt
brīvprātīgie makšķernieki sniegs
konsultācijas un palīdzēs bērniem
un jauniešiem apgūt makšķerēšanas
prasmes. Pēc tam norisināsies arī
konkurss par lielāko noķerto zivi.
Pirmo trīs vietu ieguvēji balvā iegūs
inventāru copmaņu gaitu uzsākšanai.
Dalība bērnu un jauniešu mācībās ir
bez maksas.
Jelgavas makšķerēšanas festivālu
organizē jelgavnieki Jānis Cirsis
un Kārlis Goldmans. Jāpiebilst, ka
jauniešu mācības tiek organizētas
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta konkursa
«Jaunieši var» atbalstu.

