Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 168 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 19. jūlija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 130 dalībnieki.
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Jelgavas Valsts ģimnāzija
nosvin Spāru svētkus
Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars Veiliņš

 Anastasija Miteniece

Aizvadītajā nedēļā,
Jelgavas Valsts ģimnāzijā noslēdzot būtisku
būvniecības posmu
– jumta konstrukcijas
izbūvi –, atzīmēti Spāru svētki. «Mums, būvniekiem, tie ir lieli svētki, jo sasniegts ēkas
augstākais punkts,»
izsakot pateicību visiem projektā iesaistītajiem, norādīja «RERE
būve» valdes priekšsēdētājs Valdis Koks. Šobrīd objektā paveikti
aptuveni 50 procenti
plānoto darbu.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece Spāru svētkos atzina, ka skolai ir
divi vēsturiski nozīmīgi datumi.
«Viens no tiem ir 1938. gada 13.
jūnijs, kad tika ielikts skolas ēkas

pamatakmens, bet otrs – 2018.
gada 20. jūlijs, kad atzīmējam
Spāru svētkus, kas mūsu skolai
ļaus atdzimt jaunā veidolā. Esam
priecīgi, ka skolas ēkas rekonstrukcijā tik daudz jau paveikts,
un ļoti gaidām brīdi, kad varēsim
uzsākt mācību gadu savā skolā,»
būvniekiem par piemiņu dāvinot
Jelgavas Valsts ģimnāzijas grāmatu «Mēs no Jelgavas Valsts
ģimnāzijas», teica I.Bandeniece.
Arī Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
Spāru svētkos uzsvēra, ka šī ēka
ir viens no pilsētas lepnumiem –
būve ar vēsturiskām vērtībām,
kuras svarīgi saglabāt.
Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
galvenais speciālists projektu
īstenošanas jautājumos Vilis Ļev
čenoks stāsta, ka līdz ziemai
objektā aktīvi turpināsies āra
darbi. Proti, jau tuvāko nedēļu
laikā tiks ieklāts jumta segums,
pēc aptuveni divām nedēļām tiks

likti logi un krāsota ēkas fasāde,
tāpat līdz ziemai paredzēts pabeigt
stadiona izbūvi. Savukārt ziemas
mēnešos turpināsies remontdarbi
iekštelpās.
Jāpiebilst, ka, kopš Jelgavas
pašvaldība parakstīja līgumu ar
pilnsabiedrību «RERE būve 1»,
ir pagājis gads. Būvdarbu laikā
atklājušies daudzi neparedzēti
apstākļi, piemēram, veicot demontāžu, būvnieki konstatēja,
ka starpstāvu konstrukcijas ir
nevis no dzelzsbetona, kā norādīts
dokumentos, bet no koka, tāpat
atklāti daudzi pēckara tehnoloģiju
radītie defekti un atrastas vēsturiskas liecības, kuru saglabāšanai
nepieciešama īpaša būvniecības
pieeja.
Arī jumta izbūves laikā radušies
dažādi izaicinājumi, piemēram,
nomainot aktu zāles jumta konstrukciju, tika iegūta vieta ventilācijas sistēmas agregātiem, bet tad
atklājās, ka starpsijās nav metāla
stiegrojuma, ir tikai betons – vēl

viens pēckara mantojums, kas
laika gaitā var sākt drupt. Rezultātā, lai nodrošinātu konstrukcijas
ilgtspēju, tika izbūvētas jaunas
metāla sijas.
Neparedzētie apstākļi paildzinājuši rekonstrukcijas procesu, jo
papildus nācies veikt dažādas laik
ietilpīgas procedūras – izmaiņas
būvprojektā, ekspertīzes –, līdz
ar to būvniecības termiņš pagarināts līdz 2019. gada 28. maijam.
Plānots, ka mācību process skolā
atsāksies 2019. gada 1. septembrī.
Valsts ģimnāzijas pārbūve notiek, realizējot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansētu
projektu «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā».
Pārbūves darbu kopējās izmaksas
ir 12 358 688 eiro, no kurām 6 315
161 eiro ir ERAF finansējums,
683 962 eiro – valsts budžeta
dotācija pašvaldībām, bet 5 359
565 eiro – Jelgavas pašvaldības
finansējums.

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Uldis Markus, Līga Liepiņa, Pēteris Belinskis, Agita Alksnīte,
Anita Biezbārde, Laila Fišere, Valija Felse, Inta Pabērza,
Velta Lagzdiņa, Māra Bolšteina, Veronika Rubīne,
Lidija Jagunda, Inta Lasmane.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Poliklīnikai – jauna vadītāja
 Anastasija Miteniece

1. augustā SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekļa amatā darbu
uzsāks mediķe ekonomiste Kintija Barloti, kuras kandidatūra
konkursā atzīta par
visatbilstošāko. Līdzšinējā poliklīnikas valdes
locekle Gunta Arnīte
pašvaldībā vērsusies ar
iesniegumu par darba
attiecību pārtraukšanu
un savu amatu atstās
31. jūlijā.
Izsludinot konkursu uz Jelgavas poliklīnikas valdes locekļa
amata vietu, pašvaldībā saņemti
desmit pieteikumi. Nākamai
kārtai izvirzīti četri atbilstošākie
pretendenti, un tika vērtētas
viņu komunikācijas un prezentācijas prasmes. «Katrs no četriem
pretendentiem prezentēja savu
vīziju par poliklīnikas attīstību.
Kintija Barloti ar savu redzējumu
pārliecināja komisijas pārstāvjus,»
norāda Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks amata konkursa
vērtēšanas komisijas loceklis
Jurijs Strods.
«Sevi varu raksturot kā vadītāju, komandas un attīstības līderi.

Foto: no K.Barloti arhīva

Vienmēr esmu uzskatījusi, ka jāiet
līdzi laikam, jo tas palīdz atrisināt
daudzas būtiskas problēmas.
Darbu poliklīnikā uztveru kā
jaunu izaicinājumu, kur varēšu
izmantot savu līdzšinējo pieredzi,»
norāda K.Barloti, uzsverot, ka
sākotnēji gan detalizēti jāiepazīst
darba vide. K.Barloti ieguvusi ekonomikas maģistra grādu un ārsta
kvalifikāciju. Strādājusi vadošos
amatos starptautiskos farmācijas
uzņēmumos un medicīnas uzņēmumu biznesa attīstības vadībā.
Vienlaikus viņa turpina studijas
ekonomikas doktora programmā
Latvijas Universitātē. Līdzšinējā darba pieredze biznesa un
ekonomikas vadības jomā bijusi
saistīta ar tādiem uzņēmumiem
kā «Johnson&Johnson», GmbH
«Ratiopharm», AS «Grindeks»,
SIA «Global Virotherapy Cancer
Clinic».

Pirmajā pusgadā reģistrēti
299 jaundzimušie
 Jana Bahmane

Šā gada pirmajā pusgadā Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 299 jaundzimušie. Līdzīgi kā pērn,
populārāko meiteņu
vārdu vidū ir Sofija un
Alise, arī puišiem šajā
pusgadā vairāki vecāki
devuši vārdu Markuss.
2017. gada pirmajos sešos mēnešos Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļā bija reģistrēti 365 jaundzimušie, bet šogad – 299. Visbiežāk
reģistrētie zēnu vārdi šā gada pirmajā pusgadā Jelgavā ir Daniils,
Markuss, Rūdolfs, Aleksandrs,
Eduards, Everts. Bet meitenēm
visbiežāk dots vārds Sofija, Alise,
Anna, Elza, Emīlija un Elizabete.
Šā gada pirmajā pusgadā reģistrēti 410 miršanas fakti (2017.
gada pirmajā pusgadā – 360).

Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi informāciju arī par pirmajā
pusgadā reģistrētajām laulībām
– šogad tā ir 161, tostarp desmit
laulības noslēgtas baznīcā, 24 – ārpus nodaļas telpām, 14 laulības ir
slēgtas ar ārzemnieku. Jāpiebilst,
ka šomēnes aizvadīta pirmā laulību ceremonija Langervaldes mežā
– starp divām eglītēm. Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Diāna Pavlovska papildina, ka
visbiežāk laulības ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām slēdz pāri
no citām pilsētām, nevis jelgavnieki, un vispopulārākās vietas šai
ceremonijai ir Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, Jelgavas pils, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs. Dzimtsarakstu
nodaļa atbalsta arī laulības brīvdabā, ja vien ceremonijas norises
vietā iespējams nodrošināt visu
nepieciešamo tās īstenošanai.
2017. gada pirmajā pusgadā tika
reģistrētas 167 laulības.

Vecāki līdz 15. augustam var pieteikties pabalstiem jaunajam mācību gadam
 Anastasija Miteniece

Jelgavā deklarēto bērnu un skolēnu vecāki līdz 15.
augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP)
var vērsties ar iesniegumu pabalstu saņemšanai
jaunajā mācību gadā, kā arī iesniegt iztikas līdzekļu
deklarāciju trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
statusa iegūšanai. Laicīgi iesniedzot pieteikumu,
pabalsti tiks nodrošināti no 1. septembra.

Jelgavā deklarēto bērnu vecāki
var iesniegt pieteikumu un iztikas
līdzekļu deklarāciju, lai saņemtu
pabalstu ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai pirmsskolas izglītības
iestādē, ēdināšanai vispārējās
izglītības iestādē, skolēnu individuālo mācību piederumu iegādei,
pilsētas sabiedriskā transpor-

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

ta braukšanas maksas segšanai 2018./2019. mācību gadā, kā
arī profesionālās ievirzes izglītības
mācību maksas segšanai.
Trūcīgās ģimenes var pretendēt
uz visiem minētajiem pabalstu
veidiem, maznodrošinātās ģimenes – uz visiem, izņemot pabalstu
profesionālās ievirzes izglītības

63048800

birojs@info.jelgava.lv

mācību maksas segšanai, bet
daudzbērnu ģimenes – uz visiem,
izņemot pabalstu individuālo
mācību piederumu iegādei, norāda JSLP vadītājas vietniece
pamatdarbības jautājumos Jeļena
Laškova. Jāpiebilst, ka norēķiniem
par ēdināšanu skolā un braukšanu
pilsētas sabiedriskajā transportā

jāizmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecība. «Lai saņemtu šos
pabalstus, skolēnam ir nepieciešama elektroniskā skolēna apliecība, jo apmaksāt ēdināšanas un
transporta pakalpojumus pabalsta
saņēmējam vajadzēs elektroniski,»
papildina viņa.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jauna iespēja – inženierzinātnes
jau no 1. klases
 Kristīne Langenfelde

No nākamā mācību
gada Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sāks darboties jauna inovatīva
interešu izglītības programma – IT/inženierzinātnes –, kurā iesaistīties aicināti skolēni no
visām pilsētas izglītības
iestādēm. Nodarbības
sāksies septembrī, bet
jau šobrīd vecāki savus
bērnus aicināti pieteikt
jaunajā interešu izglītības programmā.
Kā skaidro Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, šis
ir viens no pirmajiem redzamajiem
soļiem pretī jaunajai izglītības
satura reformai mūsu pilsētā.
«Pašvaldība jau ilgāku laiku strādā, lai Jelgavā īstenotu izglītības
satura reformu, un pavasarī katrai
skolai tika dots uzdevums izvērtēt
savas iestādes attīstības virzienus.
Katrai skolai pilsētā ir jāveido savs
spēcīgs attīstības virziens, kas
ļautu paaugstināt izglītības kvalitāti Jelgavā un iekļauties arī valsts
kopējā izglītības reformā. Tehnoloģiju vidusskolai, kas vairāku
gadu garumā īsteno informācijas
tehnoloģiju un inženierzinātņu
attīstības virzienu, iespējams, šis
uzdevums bija vienkāršāks, jo
nevajadzēja domāt jaunu virzienu,
kurā attīstīties. Tieši tāpēc jau
pavasarī skola pēc pašvaldības
aicinājuma sāka īstenot pirmo
soli – sadarbībā ar Izglītības pārvaldi izstrādāja jaunu interešu
izglītības programmas piedāvājumu, savukārt pašvaldība no
savas puses to finansiāli atbalstīja,
piešķirot līdzekļus programmas
mācību materiālu iegādei, kā arī
pedagogu nodrošinājumam. Inženierzinātnes šobrīd ir vienas no
pieprasītākajām darba tirgū, un,
attīstot šīs spējas jau no 1. klases,
mēs Jelgavas skolēniem nodrošināsim būtiskas priekšrocības,
vēlāk izvēloties studēt un strādāt
šajā nozarē,» jaunās programmas
izveidi pamato A.Rāviņš.

Jāsāk ar zināšanām,
nevis tehnoloģijām

Tehnoloģiju vidusskolas direktores vietnieks IT jautājumos un
viens no jaunās interešu izglītības programmas izstrādātājiem
Kaspars Antonevičs uzsver, ka
patlaban katra skola var iegādāties
jaunāko 3D printeri un modernākās interaktīvās tāfeles, taču tas
vēl nenodrošina zināšanas informācijas tehnoloģiju vai inženierzinātņu jomā. «Arī skola ir sava
veida biznesa modelis, un uzskatu,
ka tieši tā šobrīd to arī vajadzētu
uztvert – ieguldīt tikai tad, ja zini,
ka būs atdeve. Tāpēc pašvaldības
aicinājumu veidot jaunu interešu
izglītības programmu uztvērām
ļoti nopietni. Mūsuprāt, ir jāsāk ar
plašu redzesloku, izpratni un ieradumu eksperimentēt, nevis ar jaunākajām tehnoloģijām. Vēlamies
panākt, lai skolēni, darbojoties
jaunajā interešu izglītības programmā, caur informācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu prizmu,
kas pēc būtības būs kompetencēs
balstīta izglītība, sākotnēji apgūst
pamatiemaņas – spēju darboties
komandā, izteikt savu viedokli,
nebaidīties būt radošam, saskatīt
lietu likumsakarības –, un tikai
pēc tam, kad skatījums uz pasauli

kļuvis plašāks, jaunieši spēs radīt palaišana gaisā, bet turpinājums ir
tās inovācijas, ko no viņiem sagai- saprašana, ka tas lido par zemu,
da darba tirgus vai biznesa vide.» ka tā celtspēja ir nepietiekama
vai baterijas jauda par mazu... Ja
Noturēt uzmanību
saprotu, ka manam dronam ir
«Strādājot pie jaunās program- četri dzinēji, bet, lai es paveiktu,
mas, sapratām, ka jāatrod veids, ko vēlos, vajadzētu sešus, tad jāsāk
kā noturēt skolēna uzmanību domāt, kā pie tāda drona tikt, – ieun neļaut apsīkt interesei par tik spējams, es to varu uzlabot pats ar
sarežģītu zinātni. Mūsuprāt, to 3D printeri, un te nu sākas loģiskā
var panākt ar nepārtrauktu mai- domāšana un jau paša radīta pienību. Jaunajā programmā esam vienotā vērtība produktam,» skaidparedzējuši, ka audzēkņi katru ro K.Antonevičs, piebilstot, ka tieši
mēnesi darbosies citā jomā: sep- šāda – sākotnēji varbūt rotaļīga,
tembrī sāksim ar darbu komandā, bet vēlāk pēctecīga – zināšanu
jo tieši šīs kompetences mūsdienu ieguve par dažādiem procesiem un
darba tirgū ļoti pietrūkst, oktobrī likumsakarībām inženierzinātnēs
apgūsim robotiku, novembrī – me- ļauj tās apgūt jēgpilni. Tad leņķi
tāla konstruktorus. Jāsaprot, ka matemātikā, spriegums fizikā
mūsu uzdevums nav uzreiz radīt vai materiāla sastāvs ķīmijā vairs
šedevrus, bet sākt ar pamatiem. nešķiet kaut kas abstrakts.
Šobrīd ne vienam vien bērnam
grūtības sagādā satvert sīkās Bite un citas tehnoloģijas
Ar pašvaldības finansējumu
konstruktora detaļas, jo viņiem
ir labi attīstīts īkšķis, ko veicina Tehnoloģiju vidusskolā būtiski
regulāra mobilā tālruņa lietošana, papildināta materiāli tehniskā
bet sīkā motorika jeb roku pirkstu bāze jaunās programmas īstenokustību koordinācija ir ārkārtīgi šanai. «Esam iegādājušies jaunus
piecu veidu robotus un 3D prinvāja,» stāsta K.Antonevičs.
Mainoties tēmām, interešu teri, jo līdzšinējais bija noslogots
izglītības programmā mācību gada astoņas stundas dienā piecas
laikā skolēni apgūs arī darbošanos dienas nedēļā, papildināta arī
ar 3D pildspalvām, droniem, video «Lego» bāze,» ieskicē K.Antonemontāžu, atdalot skaņu, dažādus vičs, uzsverot: katra aprīkojuma
plānus, algoritmu kārtis un citas iegāde rūpīgi izvērtēta. «Latvijas
tirgus ir neliels, tāpēc piegādātāji
tehnoloģijas.
nesteidz šeit nodrošināt inovaPaplašināt redzesloku
tīvākos risinājumus, bet mēs kā
un aizraut
skola nevaram iegādāties preci,
Tomēr mainības galvenais mēr- piemēram, ārvalstu interneta
ķis nav izklaide. «Mēs vēlamies veikalos. Šī iemesla dēļ šovasar
sniegt bērniem praktisku pieredzi, liels darbs veikts, lai atrastu
darbojoties ļoti plašā informācijas kvalitatīvus mācību materiālus
tehnoloģiju un inženierzinātņu un nodrošinātu, ka tos mums arī
laukā, veidojot ne tikai redzesloku, piegādā. Ilgs laiks pavadīts, pētot
bet arī mudinot tajā atrast savu un izzinot piedāvājumu Eiropā.
specifiku plašajā inženierzinātņu Piemēram, mums izdevies iegāun informācijas tehnoloģiju jomā. dāties robotus «Bite», kas līdz
Tas ir tikai normāli, ka sākotnēji šim Latvijā maz izmantoti, un
visus aizrauj, piemēram, kons- tie mums piegādāti no Anglijas.
truēšana vai programmēšana, bet Šāds robots ir piemērots bērniem
pēc pāris mēnešiem izkristalizējas, jau no 1. klases – bērnam progka no grupas tikai trīs vai četri rammējot bites soļus, iespējams
audzēkņi vēlas padziļināti tajā veikt visdažādākos uzdevumus.
darboties,» skaidro K.Antonevičs, 1. klases līmeņa uzdevums būtu
uzsverot, ka programmas mērķis ieprogrammēt bites darbību tā,
ir attīstīt bērnu jaunrades un ka robots uz alfabēta paklāja citu
uzņēmējdarbības prasmes infor- pēc cita atrod burtus, kas kopā
mācijas tehnoloģiju un inženier- veido noteiktu vārdu. Savukārt
zinātņu jomā. «Līdzīgi kā mācību vecākās klasēs šī paša ražotāja sauzņēmumos skolēni izstrādā savu režģītāks auto robots jau pēc noproduktu ne tikai skolā, bet arī teiktas programmas var, teiksim,
ārpus tās, Tehnoloģiju vidusskola zīmēt konkrētas valsts kartes.
ir gatava piedāvāt savu materi- Tā programmēšana pāriet citos
ālo bāzi ārpus šādām interešu priekšmetos, ļaujot sasniegt to,
izglītības nodarbībām. Tāpat būs pēc kā mēs tiecamies – paplašināt
pieejamas informācijas tehnolo- bērna skatījumu uz lietām, ļaut
ģiju un inženierzinātņu pedagogu izprast, ka inženierzinātnes ir
konsultācijas gan skolēniem, gan mums visapkārt.»
arī vecākiem, kuru atbalsts šajā
procesā ir neatsverams. Tas jauno Mācīsies arī skolotāji
Šobrīd jaunās programmas
interešu izglītības programmu paceļ tehnoloģiju centra līmenī, kur mācībspēku komandu veido pieci
zināšanas var gūt un tehniskās pedagogi, kuriem arī jaunais māiespējas izmantot daudz plašāks cību gads būs nepārtraukta sevis
pilnveidošana. «Mūsu mērķis ir
interesentu loks.»
izglītot ne tikai skolēnus, bet arī
Izšauta raķete
pedagogus. Katrs pedagogs ar
nav tikai blīkšķis
savu klašu grupu pavadīs kopā
Interešu izglītības programmā visu mācību gadu, un tas nozīmē,
skolēni no septembra darbosies ka arī katram skolotājam būs
dažādās vecuma grupās – no 1. jāiziet cauri visam ciklam un
līdz pat 8. klasei. Uzdevumi iz- jāspēj aizraujoši pasniegt katru
strādāti atbilstoši katrai vecuma no nodarbības jomām,» skaidro
grupai. «Piemēram, vienā no K.Antonevičs.
mēnešiem šausim raķetes. Šādā
Perspektīvā paredzēts, ka šie
veidā atbilstoši katram vecumam skolotāji izglītos arī kolēģus no
mācīsimies saprast, ka izšauta citām pilsētas skolām, savukārt
raķete nav tikai blīkšķis – tas ir at- vasarās notiks atvērtās skolas
tālums, ātrums, ķīmiskais sastāvs, nodarbības, kurās zināšanās dalīkas jāņem vērā, raķeti izgatavojot. sies profesionāļi no biznesa vides.
Tāpat, piemēram, drons – sākums «Mūsu skolā tā nav jauna prakse
ir drona iepazīšana, gatava modeļa – to esam īstenojuši jau gadiem.

«Arī skola ir sava veida biznesa modelis, un, manuprāt, tieši tā šobrīd to arī vajadzētu uztvert
– ieguldīt tikai tad, ja zini, ka būs atdeve. Tāpēc Jelgavas pašvaldības aicinājumu veidot jaunu
interešu izglītības mācību programmu uztvērām ļoti nopietni,» atzīst Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas direktores vietnieks IT jautājumos un viens no jaunās interešu izglītības progFoto: Ivars Veiliņš
rammas «IT/inženierzinātnes» izstrādātājiem Kaspars Antonevičs.
Piemēram, reizi gadā katrs mūsu
skolas priekšmeta skolotājs savu
stundu vada saistībā ar inženierzinātnēm. Vienmēr ir interesanti
vērot, kā, radoši pieejot, skolotājs
atrod kopsaucēju starp sportu,
vēsturi, literatūru, ģeogrāfiju un
inženierzinātnēm,» saka K.Antonevičs, piebilstot, ka skolas mērķis
ir kļūt par informācijas tehnoloģiju
un inženierzinātņu platformu
pilsētā.

Pēc astoņiem gadiem

Šo programmu sekmīgi īstenojot turpmākos astoņus
gadus, 1. klases audzēknis, kurš
šoruden iesaistīsies šajā programmā, pēc astoņiem gadiem
to pilnībā būs apguvis. Kādu
šo audzēkni pēc šī laika redz
programmas veidotāji? «Tas
ir cilvēks, kurš nav pakļauts
pedagogam un pasīvi negaida,
ko pedagogs viņam ieliks mutē.

Viņš būs sapratis, kas viņu saista, un mērķtiecīgi uz to strādās.
Jā, viņš būs apēdis pudu sāls,
bet arī izanalizējis savas kļūdas.
Viņš spēs kompleksi pielietot
savas zināšanas, lai rastu risinājumu reālās dzīves situācijās, – lūk, tādu mēs gribētu
redzēt savu audzēkni,» aicinot
pieteikties jaunajai interešu
izglītības programmai, saka
K.Antonevičs.

Uzņemšana un mācību process IT/inženierzinātņu interešu
izglītības programmā 2018./2019. mācību gadā
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas īstenotajā IT/inženierzinātņu interešu izglītības
programmā tiek uzņemtas vairākas klašu grupas. Vietu sadalījums katrā grupā:
50 procenti – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, 50 procenti – citu Jelgavas
pilsētas izglītības iestāžu skolēni.
Vecuma/klašu Grupu
grupas
skaits JTV skolēniem
1./2. klase
2
22
3./4. klase
2
22
5./6. klase
1
11
7./8. klase
1
11

Vietu skaits
Citu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem
22
22
11
11

• Katrai grupai paredzētas divas 40 minūšu mācību nodarbības nedēļā. Abas
mācību nodarbības notiek viena pēc otras.
• Katrai grupai paredzēta viena 40 minūšu konsultācija nedēļā – laiks, kad
pieejamas tehnoloģijas un skolotāji tēmu padziļinātai apguvei vai savu individuālo
projektu izstrādāšanai.
Uzņemšanas kārtība
• Līdz 10. augustam vecāks aizpilda pieteikuma anketu, kas pieejama Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas mājaslapā jtv.lv.
• Norādītajā datumā skolēns ierodas uz sākotnējo spēju novērtēšanu, līdzi ņemot
liecību.
Datums

Grupa
1./2. klase

14.08.
5./6. klase
3./4. klase
15.08.
7./8. klase

Laiks
No plkst.9 līdz 9.20 – kopīgs tests
No plkst.9.25 – mājasdarbu prezentācija
No plkst.14 līdz 14.30 – kopīgs tests
No plkst.14.35 – mājasdarbu prezentācija
No plkst.9 līdz 9.20 – kopīgs tests
No plkst.9.25 – mājasdarbu prezentācija
No plkst.9 līdz 9.20 – kopīgs tests
No plkst.9.25 – mājasdarbu prezentācija

Spēju novērtēšana
• Tiks vērtēta skolēna spēja atbilstoši vecumposmam uztvert informāciju un to
apstrādāt, patstāvīgi koncentrēties darbam, valodas, uzvedības kultūra.
• Katram skolēnam jāuzrāda vecumposmam atbilstošs mājasdarbs un par to
jāpastāsta piecu minūšu laikā. Mājasdarbs ir patstāvīgi vai ar cita palīdzību izveidots savs inženiertehnisks vai informācijas tehnoloģiju produkts, piemēram, paša
izdomāta «Lego»/papīra/makaronu vai cita materiāla konstrukcija, spēles vai robotu
datorprogramma, tehnisks rasējums, zīmējums (t.sk. interaktīvs) par tehnoloģijām
vai to nākotni u.tml.
Vērtēšanas kritēriji
Spēja uztvert informāciju un to apstrādāt
Spēja patstāvīgi koncentrēties uzdevumam
Valodas, uzvedības kultūra
Mājasdarbs
Liecība (izglītības dokuments)

Maksimāli iegūstamie punkti
20
20
20
40
10

Paziņošana par uzņemšanu interešu izglītības programmā
• Novērtējot skolēna sākotnējās spējas, katram tiek piešķirts savs kods. Uzņemto
skolēnu kodi nedēļas laikā pēc sākotnējo spēju novērtēšanas tiek publicēti skolas
mājaslapā.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs

Aicina zīmējumos
iemūžināt Vecpilsētas ielu
 Jana Bahmane

Bērni un jaunieši līdz 15
gadu vecumam aicināti
piedalīties zīmējumu
konkursā «Mana Vecpilsētas iela», līdz 7.
septembrim iesūtot
zīmējumus par kādu no
trim konkursa tēmām:
«Jelgavas vecpilsēta
pirms simts gadiem»,
«Jelgavas vecpilsēta
šodien» vai «Jelgavas
vecpilsēta pēc simts
gadiem». Konkursa
dalībnieku iesūtītie zīmējumi tiks eksponēti
izstādē Vecpilsētas ielas
svētkos šā gada 15.
septembrī.
Konkursa mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz Vecpilsētas
ielas kvartāla kultūrvēsturisko
vērtību caur tēlotājmākslu, kā
arī rosināt bērnus un jauniešus
iepazīt šo mūsu pilsētas kultūrvēsturisko teritoriju.
Piedalīties zīmējumu konkursā
var interesenti 5–15 gadu vecumā. Katrs konkursa dalībnieks
drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs

zīmējumus – pa vienam par katru
tēmu –, bet tāpat var iesniegt arī
tikai vienu vai divus zīmējumus.
Konkursa darbam jābūt uz A4
vai A3 formāta lapas, un to var
izstrādāt visdažādākajās tehnikās, izņemot telpiskus darbus, jo
zīmējumi tiks ielaminēti. Katra
darba autoram zīmējuma priekšpusē labajā apakšējā stūrī datorrakstā vai rokrakstā jānorāda
zīmējuma tēma un nosaukums,
autora vārds, uzvārds, vecums un
pārstāvētā izglītības iestāde (ja
vēlas). Savukārt darba aizmugurē
jāpievieno norāde «Konkursam
«Mana Vecpilsētas iela»», minot
arī konkursanta vai viņa pārstāvja
kontaktinformāciju – tālruņa numuru un e-pasta adresi.
Konkursa darbi līdz 7. septembrim jāiesniedz Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8 darba dienās no pulksten
8.30 līdz 17. Tos izvērtēs žūrija,
izvēloties trīs labākos par katru
no tēmām – šo darbu autori tiks
apbalvoti. Savukārt visi darbi būs
apskatāmi izstādē Vecpilsētas ielas
svētkos.
Konkursu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
Jelgavas Latviešu biedrību.

Restaurē katoļu katedrāles
betona krustus
 Jana Bahmane

Restaurācijai nodoti
Jelgavas Bezvainīgās
Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles
betona krusta puķu
lējumi, kas pirms pāris gadiem no dievnama jumta nocelti
drošības apsvērumu
dēļ. Vēsturisko krustu restaurāciju, kā
arī katedrāles jumta
smailes seguma daļēju nomaiņu plānots
pabeigt līdz šā gada
nogalei, informē Jelgavas Romas katoļu
draudzes pārstāve
Liāna Ribkinska.
Pirms diviem gadiem, 2016.
gada augustā, no Jelgavas
Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu katedrāles jumta nocelti četri krusta puķu
lējumi, kas laika gaitā smagi
cietuši gan klimatisko apstākļu dēļ, gan cilvēku darbības
rezultātā. Betona krusta puķi
lējumi atradās aptuveni 35
metru augstumā, un katrs
svēra apmēram pustonnu. Līdz
šā gada jūnija nogalei betona

krusti bija novietoti katedrāles
teritorijā, bet šobrīd tie nogādāti restaurācijai.
Krustu restaurācija un jumta
seguma remontdarbi tiks veikti
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta
«Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā» gaitā. «Projektā
plānots atjaunot četrus Jelgavas
katoļu katedrāles puķu lējumus.
Vienlaikus tiks uzsākta arī torņa
jumta atjaunošana,» skaidro
L.Ribkinska. Betona krustu restaurāciju veiks SIA «Koka ēka».
Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle
ir Liepājas arhitekta Kārļa
Strandmaņa pazīstamākais
darbs Latvijā – neogotikas stilā celtā sarkano ķieģeļu būve
ar vienu torni, transeptu un
trīs jomiem kļuva par vienu
no lielākajām pilsētas sakrālajām celtnēm. Ievērojamais
arhitektūras piemineklis smagi
cieta Otrā pasaules karā 1944.
gadā, bet, pateicoties prāvestam
I.Ancānam, baznīcu atjaunoja.
Savukārt torņa smaili oriģinālajā augstumā atjaunoja tikai
1992. gadā.

PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM
PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2018. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – Saistošie
noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas
veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var
iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš –
līdz 2018. gada 20. augustam (ieskaitot).
Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 59 649,16 euro.
Ar Saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa
tālruni 63084470, sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63084470.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pagalmu programmai
pagarināta pieteikšanās

3

Īsi
 LLU turpina uzņemšanu brīvajās
pamatstudiju un augstākā līmeņa
studiju vietās – šobrīd vēl ir iespējams
pieteikties gan maksas, gan valsts
finansētām studijām. Studentu
uzņemšana LLU turpināsies līdz
28. augustam. Līdz šim populārākās
pamatstudiju programmas ir «Veterinārmedicīna», «Mežinženieris» un
«Ekonomika», bet augstākā līmeņa
studijās pieprasīta ir studiju programma
«Projektu vadība». Līdz šim studiju līgumu LLU noslēguši 765 pamatstudiju un
248 maģistrantūras reflektanti, tādējādi
studijas 1. kursā rudenī sāks vismaz
1013 jaunie studenti. Maksas studiju
vietas studētgribētājiem ir pieejamas
visās LLU piedāvātajās studiju programmās, bet tāpat vēl ir iespējams iegūt
valsts finansētas pamatstudiju vietas
programmās «Būvniecība», «Zemes
ierīcība un mērniecība», «Vide un
ūdenssaimniecība», «Lauksaimniecība»,
«Lauksaimniecības inženierzinātne»,
«Lietišķā enerģētika», «Mašīnu projektēšana un ražošana», «Mežzinātne»,
«Kokapstrāde», «Pārtikas produktu
tehnoloģija», «Pārtikas kvalitāte un
inovācijas», «Ēdināšanas un viesnīcu
uzņēmējdarbība» un «Datorvadība un
datorzinātne».

Pagalma labiekārtošanas darbi sākušies Katoļu ielā 19 – tur nojaukta pagraba ēka, kas bija
tehniski sliktā stāvoklī un funkcionāli nebija izmantojama. Būvbedre tiks aizbērta, bet tās  23. jūlijā Latvijā piecās novērojuFoto: Ivars Veiliņš mu stacijās maksimālā gaisa temvietā izveidots šķembu seguma stāvlaukums.
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzoties otrajai Jelgavas pašvaldības līdzfinansētās
daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanas programmas
kārtai, apstiprināti
deviņi projekti, kuru
kopējās izmaksas ir
mazākas nekā puse
no programmai atvēlētā pašvaldības
finansējuma 100 tūkstošu eiro apmērā.
Tāpēc nolemts vēlreiz
pagarināt projektu
iesniegšanas termiņu
– līdz 20. augustam.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs stāsta, ka otrajā
kārtā tika apstiprināts viens
pieteikums – mājas Atmodas
ielā 86 iedzīvotāju vēlme daļēji
nožogot teritoriju. Līdz ar to
kopumā šogad apstiprināti
deviņi projekti, kuriem kopējais
pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmērs ir 40 350,84
eiro. «Joprojām vairāk nekā
puse līdzekļu nav apgūti, tāpēc
tika nolemts vēlreiz pagarināt
projektu iesniegšanas termiņu. Ir vairākas mājas, kurām
ir ieceres, un ceram, ka līdz
20. augustam tiks iesniegts
vēl kāds pieteikums,» norāda
M.Mielavs.

Šāgada programmas prioritātes ir pagalmu lietusūdens
novades sistēmu un brauktuvju
sakārtošana, un šādi darbi
paredzēti sešos no deviņiem atbalstītajiem projektiem. Pārējie
trīs projekti saistīti ar teritorijas labiekārtošanu, piemēram,
stāvlaukuma un bērnu rotaļu
laukuma izbūvi. Šobrīd darbi
notiek vien Katoļu ielas 19 pagalmā. «Mūsu nekustamais īpašums sastāv no divām ēkām un
zemesgabala. Kad 1987. gadā
tika veikts kapitālais remonts,
izbūvējot centrālo apkures sistēmu, malkas šķūnīši, kas bija
pie mājām, kļuva lieki, tāpēc
to vietā tika uzcelts pagrabs.
Diemžēl nepareizi izbūvētas
drenāžas dēļ tas regulāri applūda un nebija izmantojams,
bet, kad pēc daudziem gadiem
problēma tika novērsta, šīs
telpas vairs nevarēja lietot. Nolēmām, ka lietderīgāk būtu šo
būvi nojaukt, tās vietā ierīkojot
automašīnu stāvlaukumu,»
stāsta biedrības «Katoļu 19»
valdes priekšsēdētājs Juris
Sokolovs. Šobrīd pagrabs jau
nojaukts, bet vēl jāizved būv
gruži un bedre jāaizber ar
granti, izveidojot stāvlaukumu
ar šķembu segumu. «Nākotnē,
izmantojot pašvaldības līdzfinansēto programmu, plānojam
stāvlaukumu nobruģēt un sakārtot tā lietusūdens novadi,»
norāda J.Sokolovs, piebilstot,
ka ideja par pagalma labiekār-

tošanu radusies jau 2016. gadā,
bet tikai šogad tikuši līdz tās
realizācijai. Grūtākais bijis dabūt visu īpašnieku piekrišanu,
jo daudzi esot citās pilsētās un
ārzemēs. J.Sokolovs arī norāda,
ka pēc cenu aptaujas tikai viens
uzņēmums bijis gatavs veikt
paredzētos darbus. To kopējās
izmaksas ir ap 10 000 eiro.
Šogad ar pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu labiekārtot plāno māja Katoļu ielā 19,
Tērvetes ielā 88, Katoļu ielā
9, Lielajā ielā 8, Filozofu ielā
46, Pulkveža Brieža ielā 14,
Māras ielā 8 un Vīgriežu ielā
39. Jāpiebilst, ka Tērvetes un
Vīgriežu ielas māju kopprojekts
ir vienīgais, kas pašvaldības
atbalstu saņems 80 procentu
apmērā no izmaksām, jo paredz
sakārtot piebraucamo ceļu.
Ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai» var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv
vai www.pilsetsaimnieciba.lv.
Papildu informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pa tālruni
63084470, sūtot jautājumus
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, kā
arī klātienē «Pilsētsaimniecībā» pirmdienās no pulksten 18
līdz 19, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63084470.

Vecāki līdz 15. augustam var pieteikties
pabalstiem jaunajam mācību gadam
No 1.lpp.

Būtiski, ka pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai 5.
un 6. klases skolēniem var
saņemt ikviena ģimene, kurā
aug šī vecuma bērni. Pabalsts
ir 20 procentu apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas
izglītības iestādē, bet ne vairāk
kā 0,28 eiro dienā. Lai saņemtu
pabalstu, vienam no vecākiem
ar iesniegumu jāvēršas JSLP.
Jāuzsver, ka daudzbērnu
ģimenes, kuras iesniedz iztikas
līdzekļu deklarāciju un kuru
ienākumi mēnesī nepārsniedz
188 eiro uz vienu ģimenes locekli, var pretendēt arī uz pārtikas paku, higiēnas preču un
kancelejas preču saņemšanu.
Bet pārējie daudzbērnu ģimeņu bērniem pieejamie pabalsti
tiek piešķirti bez ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtē-

šanas. Savukārt aizbildņu ģimenes, kuru ienākumi mēnesī
nepārsniedz 235 eiro uz vienu
ģimenes locekli, var saņemt
pabalstu individuālo mācību
piederumu iegādei, ēdināšanai
skolā, kā arī pabalstu profesionālās ievirzes izglītības mācību
maksas segšanai.
Ģimenes, kurām nepieciešams iesniegt tikai iesniegumu – bez iztikas līdzekļu
deklarācijas –, to var izdarīt
JSLP 115. kabinetā pirmdienās
no pulksten 8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.
«Iztikas līdzekļu deklarācija ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai un pabalstu
saņemšanai šogad jāiesniedz
klātienē. To persona aizpilda
kopā ar sociālo darbinieku,»

norāda J.Laškova, papildinot,
ka jelgavnieki aicināti ierasties
JSLP 104. un 106. kabinetā.
Pirmdienās rindas kārtībā
pieņemšana notiek no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19,
trešdienās rindas kārtībā – no
pulksten 9 līdz 12, otrdienās un
ceturtdienās – pēc iepriekšēja
pieraksta (tālrunis 63007224,
63048914) no pulksten 9 līdz
12.
Jāpiebilst, ka tiem, kuri
vēlas saņemt pabalstus jau no
1. septembra, JSLP tie jāpieprasa līdz 15. augustam. Ja
šis termiņš nokavēts, pabalstu
var pieprasīt visa mācību gada
garumā un saņemt no nākamā
mēneša pirmā datuma. Izņēmums ir pabalsts individuālo
mācību piederumu iegādei – to
var pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.

peratūra sasniedza vairāk nekā 29
grādus, uzstādot karstuma rekordus.
Jelgavā fiksētā gaisa temperatūra
bija 29,5 grādi, kas ir 23. jūlija rekords
kopš 1992. gada. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā uzsver,
ka maksimālā gaisa temperatūra ir
pārspēta arī Bauskā, kur tā sasniedza
valstī augstāko temperatūru 23. jūlijā
– 30,1 grādu –, kā arī Rūjienā, Stendē
un Saldū.
 Šovasar Lielupē un Driksā peld
septiņi kuģīši, no kuriem četri ir
jauni, piedāvājot līdz stundai garus
izbraucienus, informē Jelgavas
reģionālajā Tūrisma centrā. Atpūtu
uz ūdens šosezon nodrošina trīs jauni
kuģīši – «Dezija», «Moana» un «Lora»
–, kā arī pontonlaiva «Mika». «Jelgavā
vēlamies attīstīt atpūtu uz ūdens un
iestājamies par to, lai pilsētas upes
būtu tīras,» stāsta kuģīšu «Dezija» un
«Moana» kapteinis Jānis Mickēvičs. Viņš
norāda, ka organizēt izbraucienus ar
kuģīti «Dezija» iesāka jau pagājušā gada
vasarā – pērn vairāk pētīts pieprasījums,
bet šogad, izanalizējot cilvēku vēlmes,
tiek rīkoti izbraucieni ar pievienoto
vērtību. Kuģīšu piestātnes atrodas Jāņa
Čakstes bulvāra promenādē pie Mītavas
tilta. Tāpat pa pilsētas upēm iespējams
braukt ar ūdens velosipēdiem, SUP dēļiem un laivām. Vairāk informācijas par
atpūtu uz ūdens var uzzināt mājaslapā
visit.jelgava.lv.
 Latvijas simtgades gadā, lai teiktu īpašu paldies valsts stiprajām,
kuplajām ģimenēm, vecāku organizācija «Mammamuntetiem.lv» aicina
iedzīvotājus pieteikt Goda ģimeni.
«Pieteikt var savu ģimeni, vecvecāku
vai citu radu ģimeni, šis pieteikums var
būt pat apcerējums par savu nākotnes
ģimeni kā savas ģimenes ideālu. Tāpat
iespējams pieteikt kaimiņu vai draugu
ģimeni, kas iedvesmo un ir pelnījusi,
ka to godina,» stāsta vecāku organizācijas «Mammamuntetiem.lv» vadītāja
Goda ģimenes gada vēstnese Inga
Akmentiņa-Smildziņa. Pieteikumu līdz
31. augustam var nosūtīt pa e-pastu
redakcija@mammam.lv vai pa pastu
uz adresi SIA «Mammām un tētiem»,
Brīvības iela 40 – 16, Rīga, LV-1050, ar
norādi «Mana Latvijas Goda ģimene».
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Jau desmit jauno speciālistu Jelgavā
iegādājušies mājokli ar valsts atbalstu
 Anastasija Miteniece

Cilvēks vecumā līdz 35 gadiem, ieguvis augstāko izglītību, strādā, ir stabili ienākumi,
ģimeni vēl neplāno, bet vēlas
tikt pie sava mājokļa, gribētu
ņemt mājokļa kredītu, bet
šobrīd nav naudas pirmajai
iemaksai, tādēļ nākas īrēt
pagaidu mājvietu, – tāds ir
visbiežāk sastopamais Latvijas
jaunā speciālista profils. Ar
vēlmi palīdzēt spert pirmos
soļus sava mājokļa iegādei no
šā gada marta valsts nodrošina jaunu pakalpojumu, ar
finanšu institūcijas «Altum»
galvojumu piedāvājot iegādāties nekustamo īpašumu
arī jaunajiem speciālistiem
– personām, kas ieguvušas
vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un nepārsniedz
35 gadu vecumu. Pirmo trīs
mēnešu laikā programma
valstī guvusi lielu atsaucību –
to izmantojuši jau 340 klientu,
un piešķirto garantiju kopējā
summa šobrīd sasniegusi 2,4
miljonus eiro. Pirmo klientu
vidū ir arī 10 jelgavnieku,
programmu vērtējot kā izdevīgu iespēju.
««Altum» garantija jaunajiem speciālistiem ir būtisks ieguvums – tā atvieglo
pirmās iemaksas apjomu komercbankā,
palīdzot tikt pie sava mājokļa gadījumos,
ja ir stabili ienākumi, bet nepietiek
uzkrājumu pirmajai iemaksai,» norāda
«Altum» Zemgales reģiona vadītāja
Mārīte Lazdiņa, papildinot, ka garantijas
termiņš ir līdz 10 gadiem, savukārt tās
apmērs – līdz 20 procentiem no aizdevuma pamatsummas, bet ne vairāk kā 50
tūkstoši eiro. Jāpiebilst gan, ka galvojums
nav dāvinājums – par to aizņēmējs, sākot
ar otro gadu, maksā 4,8 procentus no
atlikušās garantijas summas.

«Tā ir reāla iespēja
ātrāk tikt pie sava mājokļa»

«Altum» un banku pārstāvji uzsver:
lielākais izaicinājums jaunajam speciālistam, kurš strādā, tuvākajā laikā neplāno
veidot ģimeni un bieži vien dzīvo viens,
ir uzkrāt naudu pirmajai iemaksai. «Visbiežāk jauniem cilvēkiem, kuri pie mums
vēršas, ir izglītība un labi ienākumi, lai
uzņemtos kredītsaistības, tomēr viņi vēl
nav paguvuši uzkrāt pietiekami lielu naudas summu. Bieži vien tas nav izdevies,
jo lielu daļu no ikmēneša tēriņiem veido
maksa par dzīvokļa īri,» stāsta «SEB bankas» Privātpersonu un mazo un vidējo
uzņēmumu kreditēšanas centra vadītājs
Māris Saulājs.
Jelgavnieki, kas ir jaunie speciālisti
un iesaistījušies «Altum» programmā,
to apstiprina. «Aptuveni gadu es domāju
par īpašuma iegādi, bet naudas pirmajai
iemaksai nebija, nekustamā īpašuma, ar
ko es varētu operēt – pārdot vai iznomāt
–, arī ne. Iekrāt naudu pirmajai iemaksai
nav vienkārši – nevarētu teikt, ka mans
atalgojums būtu zems, tomēr katru mēnesi ir jāmaksā par dzīvokļa īri, komunālajiem pakalpojumiem un daudz ko citu.
Līdz šim Jelgavas centrā īrēju vienistabas
dzīvokli apmēram 40 kvadrātmetru platībā, ar labu remontu, sadzīves tehniku, teicamu lokāciju, un mans īres maksājums
bija ap 250 eiro mēnesī. Tirgū, protams,
bija arī lētāki piedāvājumi, taču ar senāk
veiktu remontu un bez sadzīves tehnikas.
Jā, varētu pats nopirkt tehniku, bet kur
es pēc tam to liktu, ja izdomātu īrēt citu
dzīvokli, kurā tā jau būtu nodrošināta?!
Godīgi sakot, īres darījumi ir izdevīgi tikai
un vienīgi dzīvokļu īpašniekiem – šobrīd
hipotekārā kredīta maksājums man ir
zemāks par dzīvokļa īres maksu,» stāsta

Nosacījumi «Altum» galvojumam
jaunajiem speciālistiem
• Garantiju piešķir jaunajiem speciālistiem –
personām, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un nepārsniedz 35
gadu vecumu.
• Garantijas termiņš – līdz 10 gadiem.
• Garantijas apmērs – līdz 20 procentiem no
aizdevuma pamatsummas, bet ne vairāk kā
50 tūkstoši eiro.
• Par mājokļu garantijas pieteikuma
izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 4,8
procentu apmērā no piešķirtās garantijas
summas.
• Sākot ar otro gadu, tiek piemērota ikgadējā
maksa 4,8 procentu apmērā no atlikušās
garantijas summas.

Jelgavnieks Jānis Rasa viens no pirmajiem izmantojis iespēju piesaistīt valsts galvojumu jaunajiem speciālistiem
un iegādājies trīsistabu dzīvokli Jelgavas centrā. Šobrīd viņš ir tikko ievācies un iekārto jauno mājokli. «Esmu
apmierināts ar darījumu, jo mans mēneša maksājums par dzīvokli ir teju tikpat liels, cik būtu īrējot. Taču tas
Foto: Ivars Veiliņš
ir mans īpašums, kurā gribas ieguldīt!» tā J.Rasa.
jelgavnieks Juris (vārds mainīts).
Savukārt Jānis Rasa, arī jelgavnieks,
papildina, ka veidot uzkrājumu viņam
sanāca, bet dzīvokļu cenas auga tikpat
ātri, cik uzkrājuma apmērs. «Pēc LLU
absolvēšanas noīrēju vienistabas dzīvoklīti. Gadi gāja, ambīcijas un statuss auga
– varēju atļauties īrēt plašāku dzīvokli,
bet izdomāju, ka labāk pāris gadu padzīvošu sakostiem zobiem, iekrāšu pirmajai
iemaksai, kas parasti
ir aptuveni 20 procenti
no nekustamā īpašuma
cenas. Ja būtu īrējis
izremontētu divistabu
dzīvokli, iekrāt noteikti
nebūtu izdevies – mēnesī es maksātu ap 200
eiro tikai par īri. Nebiju
paredzējis tikai vienu:
līdz ar manu uzkrājumu gada laikā krietni
kāpa arī dzīvokļu cenas. Rezultātā līdzekļu
pirmajai iemaksai visu
laiku mazliet nepietika,» tā viņš, papildinot, ka programma
bija reāls atbalsts, lai ātrāk tiktu pie sava
mājokļa.

gada, kad sāku pētīt nekustamā īpašuma
tirgu pilsētā, griesti jeb maksimums, par
cik var nopirkt divistabu dzīvokli pilsētas
centrā, bija 27–30 tūkstoši eiro, tad šā
gada sākumā notika straujš lēciens – jau
februārī cena pakāpās un bija 35–40
tūkstoši eiro. Rezultātā iekrātās pirmās
iemaksas nepietika, lai iegādātos to, ko
biju noskatījis pirms laika,» stāsta J.Rasa.
Savukārt Juris atzīst,
ka sākotnēji nevarējis
izšķirties par īpašuma
iegādi Jelgavā vai Rīgā,
kur strādā, tādēļ salīdzinājis cenas un piedāvājumu: «Secināju, ka
mikrorajonos Jelgavā
dzīvokļi ir lētāki un
plašākā piedāvājumā,
bet pilsētas centrā, kur
es gribētu iegādāties
mājokli, piedāvājums
ir mazāks, bet dzīvokļi
– dārgāki, ap 40 tūkstošiem eiro, kas pielīdzināms dzīvokļu cenām
Rīgas mikrorajonos.»
Praktiskos novērojumus apstiprina arī
jomas pārstāvji. SIA «Arco Real Estate»
valdes loceklis Māris Laukalējs stāsta, ka
šā gada janvārī starp Pierīgas pilsētām
Jelgavā novērots lielākais sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums kopš pērnā gada.
Tas saistīts gan ar pilsētas attīstību, gan
ar to, ka ilgāku laiku dzīvokļu cenas Jelgavā bija salīdzinoši zemākas nekā citās
lielajās pilsētās. Eksperts lēš, ka līdz ar
pieprasījuma pieaugumu arī šogad mājokļu cenas turpinās kāpt un pietuvosies
cenu līmenim Pierīgas pilsētās

Vidējais valsts galvojuma apmērs jeb iztrūkstošā summa, kas
jaunajam speciālistam
jelgavniekam nepieciešama pirmajai iemaksai, lai iegādātos
nekustamo īpašumu, ir
4300 eiro.

Divistabu dzīvokļi –
vidēji par 35 tūkstošiem eiro

M.Lazdiņa norāda, ka šajā laikā piešķirto garantiju apjoms jelgavniekiem
kopumā sasniedzis 49,9 tūkstošus eiro.
Vidējais galvojuma apmērs jeb iztrūkstošā
summa, kas jelgavniekam nepieciešama
pirmajai iemaksai, ir 4300 eiro. «Vidējā
jauno speciālistu «Altum» garantija valstī
ir augstāka – 7200 eiro. Tas, ka jelgavniekiem vidēji ir zemāks galvojuma apmērs,
skaidrojams ar to, ka arī paši hipotekārie
aizdevumi ir mazāki. Piemēram, vidējais
aizdevums bankā Jelgavas jaunajam
speciālistam ir 34,9 tūkstoši eiro, lai gan
vidējais mājokļa kredīts Latvijā ir teju divreiz augstāks – 61 tūkstotis eiro,» stāsta
M.Lazdiņa, norādot, ka tas savukārt var
būt saistīts ar tirgus cenu atšķirībām
galvaspilsētā un reģionā.
Pēc «SEB bankas», «Swedbank»,
«Luminor» un bankas «Citadele» novērojumiem, visvairāk jelgavnieku interesējas
par divistabu un trīsistabu dzīvokļu iegādi
tipveida projekta namos, nevis jaunbūvēs,
un cena tajos ir līdz 40 tūkstošiem eiro,
kas atbilst arī Jelgavas jaunā speciālista
vidējam aizdevuma apmēram. «Ja pirms

«Izlīmēju sludinājumu
kāpņu telpās»

Ieskicējot jaunā speciālista Jelgavā
profilu, «SEB bankas» un «Swedbank»
pārstāvji norāda, ka tie ir cilvēki vecumā
no 23 līdz 30 gadiem. Viņiem ir augstākā
vai profesionālā izglītība, stabils darbs un
līdz ar to arī – ienākumi. «Klientu vidū
ir gan biroja darbinieki, gan pašvaldībā
strādājošie, gan uzņēmēji, kuri ir sava
ceļa sākumā,» tā M.Saulājs. Šie cilvēki
visbiežāk vēlas divistabu vai trīsistabu
dzīvokli pilsētas centrā vai mikrorajonos.
Vēršoties bankā, viņi jau ir atraduši vēlamo īpašumu, jo hipotekārajam aizdevumam jāveic īpašuma novērtējums. Taču
viņi atzīst, ka piemērotu mājokli meklēja
vismaz pusgadu. «Meklējot dzīvokli, man

bija vairāki kritēriji. Sāku ar to, ka apzināju divistabu dzīvokļus jaunajos projektos,
bet ātri vien sapratu, ka izvēles iespējas ir
niecīgas – tie bija uz pirkstiem saskaitāmi
piedāvājumi. Turklāt man bija svarīga
arī nama atrašanās vieta, stāvs, dzīvokļa
izkārtojums. Vērtēju arī alternatīvas
vecākos namos pilsētas centrā un apkaimē – jāatzīst, tur tirgus piedāvājums ir
gana plašs, kaut arī vairumā tiek pārdoti
dzīvokļi tā saucamajos tabu stāvos – pirmajā un pēdējā. Ik pa laikam izskatot
piedāvājumus, aprīlī beidzot uzgāju man
saistošu variantu – ambīcijas jau atkal bija
augušas, un tas bija trīsistabu dzīvoklis
pilsētas centrā,» tā J.Rasa. Savukārt
Juris, daloties pieredzē, uzsver, ka tirgus
piedāvājums vienam var būt plašs, bet
otram – šaurs. Viss atkarīgs no cilvēka
vēlmēm. «Ar maniem kritērijiem izvēle
bija neliela. Man bija svarīga dzīvokļa atrašanās vieta – lai tuvumā būtu dzelzceļa
stacija, autoosta, jo darbs ir Rīgā. Kategoriski negribēju Hruščova laika dzīvokli,
jo tāda tipa būvēs visas telpas ir mazas,
šauras, turklāt ir problēmas ar ventilāciju. Tāpat biju atturīgs pret dzīvokļiem
blokmājās mikrorajonos, jo tur rodas
daudz jautājumu par namu kvalitāti un
ir zināmas apsaimniekošanas problēmas.
Kā vēl viens ļoti būtisks nosacījums man
bija dzīvokļa tirgus vērtība un iespēja
to realizēt nākotnē. Proti, hipotekāro
kredītu ņēmu uz 25 gadiem, un man ir
svarīgi, ka, mainoties dzīves apstākļiem,
savu nekustamo īpašumu varēšu izdevīgi
pārdot. Jā, būšu ieguldījis, bet vismaz
ne zaudējis. Pēdējā pusgada laikā biju
atradis maniem kritērijiem atbilstošās
mājās dzīvokļus centrā, kas šķita labs
variants, taču šos piedāvājumus neatradu
sludinājumu portālos… Es izmantoju
veco metodi un nolēmu, ka ir vērts radīt
pieprasījumu – kāpņu telpās izlīmēju sludinājumu, ka labprāt nopirkšu dzīvokli.
Kāds cilvēks atsaucās, un vienojāmies, ka
par 38 tūkstošiem eiro pērku divistabu
dzīvokli 60 kvadrātmetru platībā 1947.
gadā celtajā mājā, kas ir Staļina laika
būve,» stāsta jelgavnieks.

Kāpēc banka
aizdevumu var atteikt?

Banka ir pirmā instance, kur vēršas
aizņēmējs, un, izvērtējot konkrēto pieteikumu, lemj par mājokļu garantijas
piesaisti, savukārt «Altum» tikai pārbauda atbilstību programmas nosacījumiem.
«Neatkarīgi no tā, vai kredītu vēlas

saņemt jaunais speciālists vai cita privātpersona, piešķirot aizdevumu, vispirms
banka rūpīgi izvērtē cilvēka maksātspēju,
darba pieredzi, izglītību un citus faktorus.
Galvenais iemesls, kāpēc banka varētu
atteikt aizdevumu, ir potenciālā aizņēmēja nespēja pierādīt legālus ienākumus
pietiekamā apmērā vai arī fakts, ka ienākumi nav atbilstoši, lai saņemtu pieprasīto kredīta summu. Viens no atbildīgas
kreditēšanas principiem ir neuzņemties
saistības, kuru apmērs pārsniedz četru
gadu oficiālo darba algu. Proti, ja alga uz
papīra ir 1000 eiro, tad apdomīgi būtu
ņemt aizdevumu līdz 48 tūkstošiem eiro.
Uzņemties lielākas saistības ir riskanti,»
skaidro M.Saulājs. Savukārt «Citadeles»
pārstāve Ieva Prauliņa papildina, ka viens
no biežākajiem atteikuma iemesliem ir
pārāk lielas jau esošas kredītsaistības.

Galvojums nav dāvana –
būs jāatmaksā

Par mājokļu garantijas pieteikuma
izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa
4,8 procentu apmērā no piešķirtās garantijas summas. Tajā iekļauta samaksa par
pirmo aizdevuma gadu, bet, sākot ar otro
gadu, tiek piemērota ikgadējā maksa 4,8
procentu apmērā no atlikušās garantijas
summas, kas tiek sadalīta vairākos maksājumos. «Ņemot vērā, ka naudas pirmajai iemaksai nebija, «Altum» programmas
atbalsts man ļoti noderēja. Protams, es
apzinājos, ka būs jāpārmaksā ne vien par
bankas aizdevumu, bet arī par «Altum»
sniegto galvojumu 15 procentu apmērā,
un tas ir finansiāls slogs, bet zināju, uz
ko eju. Ir nedaudz skumji, ka tad, ja man
būtu bērns, «Altum» ģimeņu atbalsta
programmā būtu lielāki bonusi. Tas man
šķiet neloģiski, jo dzīvē taču viss notiek
citādāk – cilvēki sākumā veido karjeru,
kļūst finansiāli stabili un tikai tad plāno
ģimeni. Taču jebkurā gadījumā esmu
pateicīgs, ka šāda programma ir un ka
es vispār varēju iegādāties vēlamo īpašumu,» teic Juris. Savukārt J.Rasa ņēmis
vērā komisijas maksu, tādēļ izmantojis
minimālo galvojuma apmēru. «Protams,
es pats varēju nomaksāt pašu minimumu
– piecus procentus no pirmās iemaksas
– un pārējos 15 procentus piesaistīt no
«Altum», tomēr parēķinot sapratu, ka
tas nemaz nav izdevīgi – par galvojumu
arī jāmaksā ikmēneša procenti. Rezultātā
«Altum» man galvoja tikai piecus procentus pirmajai iemaksai, bet pārējā nauda
ir mans uzkrājums. Esmu apmierināts
ar darījumu, jo mans mēneša maksājums
par dzīvokli ir teju tikpat, cik būtu īrējot.
Taču tas ir mans īpašums, kurā gribas
ieguldīt!» tā J.Rasa.
Rezumējot programmas ieguvumus un
trūkumus, jaunie speciālisti atzīst: tas ir
reāls atspēriens jaunam cilvēkam, kurš
strādā, domā par karjeru, ir pārliecināts
par saviem ikmēneša ienākumiem. Tā ir
iespēja tikt pie mājokļa agrāk. Jāpiebilst
gan, ka valsts galvojums nav dāvinājums – būs jāveic ikmēneša maksājums
ne tikai par mājokļa kredītu, bet arī par
galvojumu.

Ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs

Uzvar Baltijas čempionātā

Akadēmiskais airētājs
Jānis Timbors aizvadītajās brīvdienās Baltijas čempionātā Pērnavā 500 un 2000 m
distancē izcīnīja zelta
medaļu. Katrā laivu
klasē varēja startēt pa
diviem sportistiem no
katras valsts, tātad ne
vairāk kā seši dalībnieki.
«Šoreiz nestartēja spēcīgākie lietuvieši un igauņi, tomēr katra
sacensību pieredze ir svarīga – Jānis ir
jauns un šogad tikai pirmo gadu startē
U-23 vecuma grupā,» norāda trenere
Agita Puriņa. Šobrīd viņi devušies uz
Poliju, kur Jānis startēs pasaules U-23
čempionātā.

Kanādā – 11. vieta

Latvijas 3x3 basketbola izlase ar jelgavnieku Edgaru Krūmiņu sastāvā pasaules tūres
posmā Kanādā izcīnīja 11. vietu. «Gāja
slikti. Mūsu trumpis ir metieni no tālās
distances, bet Kanādā bija spēcīgs vējš, kas
traucēja šādā manierē uzbrukt,» rezumē
E.Krūmiņš. Mūsējie apakšgrupu turnīrā
tikās ar divām Kanādas komandām. Pirmā
spēle zaudēta galotnē, tāpēc, lai izkļūtu no
grupas, otrajā vajadzēja iemest 21 punktu
un turklāt uzvarēt pretiniekus vismaz ar trīs
punktu pārsvaru. Tas neizdevās, un mūsu
komanda – E.Krūmiņš, Nauris Miezis,
Kārlis Pauls Lasmanis un Agnis Čavars –
turnīru noslēdza 11. vietā. Šajā nedēļas
nogalē komanda turnīrā «Ghetto Basket
Ventspils Challenger» cīnīsies par ceļazīmi
uz pasaules tūres posmu Šveices pilsētā
Lozannā 24. un 25. augustā.
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SPORTS
Jaunais vārtsargs
uzvarēt nepalīdz

FK «Jelgava» «SynotTip» Virslīgas 15.
kārtas spēlē izbraukumā ar 1:4 piekāpās Jūrmalas «Spartakam». Vienīgos
vārtus jelgavniekiem spēles 90. minūtē
guva Vladislavs Kozlovs, izpildot 11
metru soda sitienu. Jelgavas komandas
sastāvā debitēja vārtsargs Vladislavs
Kurakins (attēlā), kurš ir pārstāvējis FC
«Riga» un Austrijas 3. līgas klubu «Karabakh Wien», kā arī 23 spēles aizvadījis
Latvijas U-21 izlases sastāvā. Nākamā
Virslīgas spēle jelgavniekiem būs 29.
jūlijā pulksten 18 Zemgales Olimpiskajā
centrā pret FK «Ventspils».
Foto: Raitis Supe

Finišē piektais

SIA «Nuvalo Latvia» (reģ.Nr.40103758739)

Pagājušajā nedēļas
nogalē triālists Andris Grīnfelds Baltijas
kausa enduro sprintā
2. posmā Igaunijā E1
klasē izcīnīja 5. vietu,
absolūtajā vērtējumā
ieņemot 12. vietu starp 54 dalībniekiem.
«Nespēju uzrādīt labāko sniegumu, jo
naktī pirms sacensībām nācās cīnīties ar
pēkšņām veselības problēmām, kas stipri
ietekmēja sniegumu – sacensību laikā
piedzīvoju trīs kritienus speciālajos ātruma
testos, un tas liedza cīnīties par augstāku
vietu. Tomēr arī šī pieredze bija noderīga,
jo jebkuras nobrauktās stundas sacensību
režīmā ir ļoti laba pieredze,» norāda sportists. Noslēdzošais kausa posms notiks
septembrī Kauņā.

Jelgavas peldētājs startēs
Jauniešu olimpiskajās spēlēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Ivars Veiliņš

Latvijas Peldēšanas federācija
oficiāli nosaukusi tos divus
sportistus, kuri mūsu valsti
pārstāvēs 3. jauniešu olimpiskajās spēlēs oktobrī Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā. Tie būs rīdziniece Ieva
Maļuka un Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
audzēknis Didzis Rudavs. Viņš
Buenosairesā peldēs 50 un
100 metrus brasā.

Vieglatlēti gatavojas Latvijas čempionātam
21. jūlijā Zemgales Olimpiskajā centrā notika Baltijas valstu
U-16 un U-20 komandu čempionāts vieglatlētikā. Latvijas
U-20 izlases sastāvā startēja
arī jelgavniece Anna Ševčenko, 400 metru barjerskrējienā
izcīnot 3. vietu.
A.Ševčenko sacensībās startēja gan 400
metru skrējienā, gan 400 metru barjerskrējienā, un bija plānots, ka viņa skries
arī stafeti, tomēr, izvērtējot sportistes paš-

aicina darbā plaša spektra speciālistus(-es),
nodrošinot stabilu un labi atalgotu darbu.

Aicina darbā
METINĀTĀJUS(-AS) (MIG/MAG/TIG/MMA).
Prasības:
• pieredze metināšanā vismaz 2 gadi;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi strādāt ar metināšanas un montēšanas rasējumiem;
• atbildība, precizitāte;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Aicina darbā LĀZERGRIEŠANAS/
CNC DARBAGALDA OPERATORU(-I).
Prasības:
• pieredze lāzergriešanā vismaz 4 gadi;
• pieredze ar CNC iekārtām;
• labas angļu valodas zināšanas;
• prasme sastādīt programmu;
• veikt iekārtas tehnisko apkopi.

Aicina darbā METINĀTĀJUS(-AS)

ekskluzīvu jahtu un laivu detaļu izgatavošanai.
Prasības un pienākumi:
• metināt aksesuārus, trepes un dažādas skaistas detaļas jahtām un laivām (vairāk nekā simts dažādu modeļu);
• dažreiz jāmetina aksesuāri auto industrijai un
enerģētikas industrijai;
• metināt ar TIG un MIG, kā arī montēt;
• darboties saskaņā ar metināšanas un montēšanas
rasējumiem;
• izgatavot daudz vienādu neliela izmēra detaļu;
• MIG metināšana, melnais metāls (materiālu biezums
– no 2 līdz 10 mm);
• strādāt ar nerūsējošo tēraudu (materiālu biezums –
no 1,5 līdz 3 mm);
• jāspēj sazināties angļu un krievu valodā.
Piedāvājam:
• regulārus komandējumus;
• oficiālu darbu ar līgumu;
• labu atalgojumu;
• stabilu darbu;
• apmaksātu un komfortablu dzīvesvietu komandējumu laikā;
• transporta kompensāciju;
• darba apģērbus, apavus un ekipējumu;
• slīdošu darba grafiku.

«Kad uzzināju, ka esmu iekļauts Latvijas komandas sastāvā, biju ļoti saviļņots
– pat gribēju skriet uz papildu treniņu,»
saka sportists, kuram sezona joprojām
nav beigusies un līdz ar svarīgo ziņu tā īsti
arī nebeigsies. Jāpiebilst, ka no Latvijas
olimpiskajās spēlēs var piedalīties tikai
divi peldētāji un uz vietu pretendēja arī
Jānis Vitauts Siliņš no Valmieras, tomēr
Eiropas junioru čempionātā Didzis nostartēja labāk, kas, iespējams, bija izšķirošais atstāj iespaidu un rezultātu. To vēlamies Eiropas čempionāta
lēmuma pieņemšanā.
kļūdas cer neatkārtot
izlabot,» turpina trenere.
Pirms trīs nedēļām Didzis startēja
Gatavojas Rīgā
Eiropas čempionātā junioriem, kur
Mērķis – pusfināls un rekords
Šobrīd Didzis aizvada trīs treniņus neDidzis jau ir izvirzījis Buenosairesā sa- 50 metros izcīnīja sudraba medaļu,
dēļā ūdenī un divus sausos treniņus trena- sniedzamos mērķus. «50 metros brasā gri- bet 100 metros ne tuvu nebija savam
žieru zālē. «Tagad treniņi notiek vieglākā bētu iekļūt vismaz pusfinālā. Tas nozīmē, labākajam sniegumam. «Es arī 100
režīmā, bet, tā kā Jelgavas peldbaseinā ir ka labi jānopeld pirmais peldējums, jo šajā metrus gribēju labi nopeldēt, bet
remontdarbi, Didzis individuāli trenējas distancē katra simtdaļa ir svarīga – viena sacensību dienā pārāk daudz par to
Rīgas Olimpiskajā baseinā – es dodu sekundes simtdaļa var izšķirt pat trīs domāju un pirms starta izdegu,» atuzdevumus, kurus viņš pilda. Augusta četras vietas. Veiksmes gadījumā varētu ceras peldētājs, uzsverot, ka lielās savidū gan paredzēta apmēram nedēļu ilga domāt arī par kaut ko vairāk. Savukārt censībās satraukums ir vienmēr, bet
atpūta, bet no augusta beigām atsāksim 100 metros vēlos uzstādīt jaunu personīgo viņš iemācījies to pārvērst enerģijā.
strādāt nopietnāk, aizvadot divus peldēša- rekordu,» norāda sportists. Jāpiebilst, ka Trenere papildina, ka smagi bija arī
nas un vienu zāles treniņu dienā,» stāsta D.Rudava personīgais rekords 100 metros tas, ka 50 metru distancē Didzim bija
Didža trenere Astra Ozoliņa.
brasā šobrīd ir 1:04,07 minūtes. Savukārt jāveic trīs peldējumi dienā, bet nākaTiesa, līdz septembrim remontdarbi trenere papildina, ka pirms pusotras mais starts bija jau nākamajā dienā.
Jelgavas baseinā, visticamāk, vēl nebūs nedēļas Didzis ar savu personīgo rekordu «Ja kaut diena būtu starpā, domāju,
pabeigti, tāpēc nāksies meklēt iespējas tre- 28,19 sekundes pasaules reitingā savā Didzis ar to tiktu galā. Jauniešu olimnēties citur. Jāpiebilst, ka Jelgavas baseins vecumā 50 metros brasā bija 11. pozīcijā, piskajās spēlēs dienā nav paredzēts
ir 25 metrus garš, bet Rīgas Olimpiskais bet, ņemot vērā, ka priekšā bija vairāki vairāk par vienu startu, tāpēc ceru, ka
baseins – 50 metrus garš, un tādā notiks vienas valsts pārstāvji, bet uz Argentīnu šāda situācija neatkārtosies un Didzis
arī sacensības Buenosairesā, tāpēc ir sva- var doties tikai viens puisis no valsts, viņš spēs parādīt savu labāko sniegumu.»
rīgi trenēties atbilstoša izmēra baseinā. Buenosairesā varētu būt devītais spēcī«Visvairāk jāpiestrādā pie izturības un gākais pēc ranga. Pasaules ranga līderis Peldēšana – prioritāte
tehnikas – ir viena nianse, ko Didzis dara, no Grieķijas šo distanci ir peldējis 27,47
Didzis peld no 2. klases un šovasar
kad viņam sāk zust spēki. 100 metru sekundēs. «Iekļūšana pusfinālā būs ļoti absolvēja Jelgavas Spīdolas ģimnābrasa distancē tā izvēršas par kļūdu un augsts sasniegums,» norāda A.Ozoliņa.
zijas 10. klasi. «Šobrīd ar vecākiem

 Ilze Knusle-Jankevica
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sajūtu, viņa stafetes skrējienā nestartēja.
Annas mērķis šajās sacensībās bija barjerskrējienā finišēt ātrāk nekā minūtē – tāds
bija normatīvs, lai kvalificētos pasaules
čempionātam, ko Latvijas čempionātā
Saldū Annai neizdevās izpildīt, jo bija
lietains un vējains laiks. Lai pierādītu sev,
ka tomēr var to izdarīt, Anna to izvirzīja
kā mērķi arī sacensībās Jelgavā, tomēr arī
šoreiz viņai tas neizdevās – Anna finišēja
pēc 1:03,87 minūtēm (Annas personīgais
rekords ir 1:01,89 minūtes). «Šis nebija
Annas veiksmīgākais starts šosezon –
grūti pateikt, kāds tam bija iemesls. Nav
viegli aizvadīt divus startus vienā dienā,

pārstāvot izlasi arī atbildība ir lielāka,
kā arī bija ļoti karsts. Taču, protams,
ir gandarījums par izcīnīto medaļu,»
norāda Annas trenere Aļona Fomenko.
Jāpiebilst, ka 400 metros Annas laiks bija
57,67 sekundes, kas viņu ierindoja 4. vietā
(šajā distancē Annas personīgais rekords
ir 56,78 sekundes).
Jau šajā nedēļas nogalē A.Ševčenko un
vēl pieci Jelgavas sportisti – Anastasija
Vidončikova, Anastasija Geraseva, Dace
Asme, Dace Šteinerte un Gatis Čakšs –
piedalīsies Latvijas čempionātā pieaugušajiem, kas notiks atjaunotajā Daugavas
stadionā Rīgā.

Uzņēmums aicina darbā arī pieredzējušus(-as) un atbildīgus(-as) CNC metālapstrādes darbagaldu operatorus(-es),
dzelzsbetona konstrukciju montētājus(-as), betonētājus(-as),
mežstrādniekus(-ces), meža mašīnu («John Deere», «Ponsse
Harvester») operatorus(-es), palīgstrādniekus(-ces).
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
kristine@nuvalo.lv. Tālrunis +371 25703125.

Piedāvā darbu
apsveram iespēju pāriet uz tālmācību,
jo ir grūti treniņus apvienot ar mācībām. Pagājušajā mācību gadā manas
atzīmes nebija pārāk labas, un tas
emocionāli ļoti ietekmēja. Tāpat nav
viegli pēc rīta treniņa doties uz skolu,
sēdēt solā, mēģināt koncentrēties.
Šobrīd man peldēšana ir prioritāte –
vēlos vairāk pievērsties treniņiem,»
stāsta peldētājs.
Jāpiebilst, ka 2019. gadā Baltkrievijā norisināsies II Eiropas spēles
un Didzis skatās arī šajā virzienā.
«Ir jāuzzina kvalifikācijas kritēriji –
tad varēs domāt jau konkrētāk, bet
mērķis tajās piedalīties man ir,» tā
peldētājs. I Eiropas spēlēs startēja
JSPS brasa peldētājs Deniss Komars,
kas bija pēdējo gadu lielākais Jelgavas
peldētāju sasniegums. D.Komars Eiropas spēlēs 50 metros brasā izcīnīja
7. vietu.

Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē
2018. gada 10. jūlijā Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija ir pieņēmusi
lēmumu Nr.2-35.1.2/2067 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabaliem 4. līnijā 58A un 4. līnijā 52J, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātāji ir zemes gabalu 4. līnijā 58A un
4. līnija 52J, Jelgavā, īpašnieki.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas
infrastruktūras sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo
māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas, un detalizēti
noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai
projektētai zemes vienībai.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām 63005493,
63005475, e-pasts Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.
Ozola@dome.jelgava.lv, kā arī informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas
attīstības plānošana».

SIA «RMC transports» (reģ.Nr.40003145516),
pieredzējis transporta uzņēmums, piedāvā
darbu autovadītājiem(-ām) ar CE kategoriju
un ADR atļauju. Piedāvājam pastāvīgu darbu
maršrutā Latvija–Itālija–Latvija vai Rīga–Maskava–Rīga (Euro 5/6 automašīnas ar tenta
puspiekabēm). Konkurētspējīgs atalgojums, nobraukums 11 000–12 000 km mēnesī. CV sūtīt
pa e-pastu andris@rmclogistics. T.20090011.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Jelgavas 2. pasta nodaļa aicina darbā pastnieku(-ci) uz 0,7 slodzēm. Nepieciešama
velobraucēja apliecība vai B kategorijas
vadītāja apliecība, kā arī valsts valodas
zināšanas vidējā (B1) līmenī. Pieteikties pa
e-pastu cv@pasts.lv vai tālruni 25701977.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) aicina darbā rehabilitologu(-ģi) Fizikālās terapijas nodaļā
uz nenoteiktu laiku. CV sūtīt pa e-pastu
jelgslim.personals@apollo.lv.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Dzintara Tomsona
(dzimšanas dati – 07.06.1944., deklarētā
dzīvesvieta – Filozofu iela 69, Jelgava) radiniekus. Lūdzam personas, kurām kaut kas
zināms par minētās personas radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
neaizmirstamā kolēģa Viktora Vipmaņa
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALDONA KLENAUSKIENE (1936. g.)
TAISIJA NARŅICKA (1928. g.)
IVANS BLUZMANS (1942. g.)
VIKTORS KAKORINS (1956. g.)
DZINTRA FOGELMANE (1943. g.).
Izvadīšana 26.07. plkst.11 Bērzu kapsētā.
VIKTORS VIPMANIS (1926. g.).
Izvadīšana 28.07. plkst.16 no Meža
kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2686.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 82.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Rozamunde Pilčere. Argentīnas tango. Romantiska drāma (ar subt.).
12.35 Mans zaļais dārzs.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
13.55  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 165. un 166.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 81.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2686.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 17.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.10  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Atslēgas (ar subt.).*
23.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.40 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
1.25 Ielas garumā. 15 no 100. Maskavas, Jersikas, Sarkanā iela.*

LTV7
5.00 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 3.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Uguns pavēlnieks. Izglītojoša TV spēle par drošību.*
8.05 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 163. un 164.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Norvēģijas. 5.posms.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.15 Sajūti Latgali!*
15.45 Karaliste.*
16.20 Izgudrotāji.*
16.55 Kūku čempions 6: meistarklase. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
20.20  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte. Seriāls. 12.sērija.
23.05  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 2.sērija.
0.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Opus Pro» rokkoncerts.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 60.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV6 seriāls. 11.sērija.
11.40 Atkal 16. Vācijas komēdija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 10.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 12.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 7.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Agras dārgumi. Krievijas detektīvfilma. 1983.g.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. Pilnīga pārvēršanās.
Krievijas komēdija. 2015.g.
0.30 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
1.25 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
1.50 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.10 Degpunktā 8.*
2.40 900 sekundes.*
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 Krēsla. Rītausma. 1.daļa. ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 5.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 39. un 40.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 81. un 82.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 17.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 41.sērija.
21.15 Kobra 11-22. Seriāls. 10.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 12.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 41.sērija.
2.00 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 10., 11. un 12.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 31. jūlijs
LTV1
5.00 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2687.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 83.sērija.
10.30 Dzīvā vēsture LV99plus.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Personība. 100 g kultūras.*
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 17.sērija.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 167. un 168.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 82.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2687.sērija.
17.55 Dzīvā vēsture LV99plus.*
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 18.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Izpostītā ligzda. LTV iestudējums. 1. un 2.sērija.
22.30 Latviešu jaunie režisori. Dita Celmiņa. Mažora dienas,
minora naktis. Latvijas muzikāla drāma. 2016.g.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.20 Istabenes dienasgrāmata. Francijas drāma. 2015.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 4.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 4.sērija.
8.00 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».*
9.35 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 165. un 166.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Zviedrijas. 6.posms.*
15.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
15.55  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
16.55 Aculiecinieks.*
17.20 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 junioriem. Latvija – Itālija.
20.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
21.05  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
22.05  Pa pilsētu jumtiem. Tokija. Dokumentālu filmu cikls.
23.05  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
23.45 Tornis. Vācijas drāma. 2016.g.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 61.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 12.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīlas uzvara. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 11.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 13.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 7. ASV realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Inga Lindstrēma. Mīlestība dzīvo tālāk.
Vācijas romantiska drāma. 2016.g.
23.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.00 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
1.35 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 51.sērija.
2.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 Zeme izsauc Eho. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2014.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 22. un 23.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 10.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 40. un 41.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 83. un 84.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 18.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 42.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji.
Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 16.sērija.
23.25 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.20 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.40 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 42.sērija.
2.10 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 13., 14. un 15.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Trešdiena, 1. augusts
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2688.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 84.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.

TV PROGRAMMA
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 18.sērija.
13.55  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 169. un 170.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 83.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2688.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.45  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.45  Miranda. Kāzu speciālizlaidums. Lielbritānijas komēdijseriāls.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.15 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 4.sērija.
22.45 Nakts ziņas. 22.54 Sporta ziņas. 22.56 Laika ziņas.
23.00  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.40  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
1.40 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dziesma par dziesmu.
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 5.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Zemes stāsti.*
8.00 Province (ar subt.).*
8.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
9.10 Aculiecinieks.*
9.25 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad.
Aurēlija Anužīte-Lauciņa.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 167. un 168.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.05 Deviņdesmitie.*
15.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.05 Aculiecinieks.*
17.25 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U
-18 junioriem. 1/8 fināls.
20.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
21.05  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
22.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
22.55 Personība. 100 g kultūras.*
23.55 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.25 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls. 6.sērija.
1.00 «SeMS» piedāvā... Gvena Stefāni.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 62.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 13.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Mīlestība dzīvo tālāk. Romantiska drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 12.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 14.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 7. ASV realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.30 Slepenā mītne. ASV mistikas drāma. 2012.g.
0.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
2.15 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 Latiņas celšana. Austrālijas ģimenes filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
11.30 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 16.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 41. un 42.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 85. un 86.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 19.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 43.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
23.20 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 43.sērija.
1.50 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 16., 17. un 18.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 2. augusts
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2689.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 85.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Rozentāls. Septiņi. LTV dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Kāzu speciālizlaidums.
Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.55  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

Ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 171. un 172.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 84.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2689.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.45  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.45  Miranda. Kāzu speciālizlaidums. Lielbritānijas
komēdijseriāls.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Atslēgas.
21.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Pasaules latviešu dienu deju un folkloras kopu koncerts
«Cilvēks. Mūžs. Dimd!».*
1.15 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Garīgās mūzikas koncerts «Es esmu..».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 6.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 169. un 170.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.05 Vienas dienas restorāns.*
13.35 Kūku kari.*
14.35 Ciemos. TV spēle.*
15.20 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
17.00 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Lielās cerības. Lielbritānijas daudzsēriju drāma. 1999.g.
(krievu val., ar subt.). 1. un 2.sērija.
21.25  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
22.25 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
23.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.15 Personība. 100 g kultūras.*
1.10 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 63.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 14.sērija.
11.40 Mīla fjordos. Zem ledus. Vācijas romantiska drāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 13.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 15.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
23.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
1.20 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
2.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 Gārfīlds. ASV komēdija visai ģimenei.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 2. un 3.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji.
Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 42. un 43.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 87. un 88.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 20.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 44.sērija.
21.15 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 14.sērija.
22.20 Vilknadzis. Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.50 Ekstrasensu cīņas 17. Krievijas realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 44.sērija.
3.00 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 19.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Piektdiena, 3. augusts
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2690.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 86.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Kāzu speciālizlaidums. Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 173. un 174.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 85.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2690.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).

18.50 Aculiecinieks.*
19.05 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Alekss Igo. Melnā saule. Krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Daudz laimes, jubilār!*
23.55  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
0.45  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
1.45  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.30 Par puķi, tevi un mani. Kuldīgas svētku koncerts.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 7.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.00 «Mikrofona» dziesmas.*
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 171. un 172.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 4.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
17.05 Aculiecinieks.*
17.25 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 junioriem. 1/4 fināls.
20.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
21.05 Aculiecinieks.*
21.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.15  Skaļāk par sprādzieniem. Drāma (ar subt.). 2015.g.
0.25 Latviešu kino zelta dziesmas.*
1.55 Anekdošu šovs.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.25 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 4.sērija
(krievu val., ar subt.).
3.50 Ciemos. TV spēle.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 64.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 15.sērija.
11.40 Mīlas fjordos. Sieviete pludmalē. Vācijas melodrāma.
2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 14.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 16.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. Augšup. Kanādas drāma. 2014.g.
1.10 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
1.55 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
2.40 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 Doktors Dūlitls. ASV komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 4. un 5.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 14.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.55 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 9.–12.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 89. un 90.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Tūkstoš vārdu. ASV komēdija. 2012.g.
22.15 Slepenā aģente. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.10 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 12.sērija.
1.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.35 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 20.–23.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 4. augusts
LTV1
5.35 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.42  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Sniegbaltīte. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
11.40 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums.
LTV seriāls. 13. un 14.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.20 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.55 Kurš ir kurš?* (ar subt.).
15.25 Balss pavēlnieks.* Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Es mīlu ēdienu!*
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Lielbritānijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. Savējie sapratīs. Septiņdesmitie.
Spožums un posts. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Latvijas sirdsdziesmu fināls Lielvārdē.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs
1.45  Skaļāk par sprādzieniem. Norvēģijas, Francijas un
Dānijas drāma (ar subt.). 2015.g.
3.50 Raimonds Pauls joko.*
4.45 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
11.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.40 Āfrika. Dokumentāla filma. 1.sērija (krievu val., ar subt.).
12.40 TV PIRMIZRĀDE. Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla
daudzsēriju filma. 1.sērija (krievu val.).
13.40 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
13.55 Dzīvības loks. Māla bērni. Dokumentāla filma.
14.45 Kūku čempions 6: meistarklase.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.55 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.55 12 elementi ainavā.*
17.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 junioriem. 1/2 fināls.
20.35 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 junioriem. 1/2 fināls.
22.50  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 3.sērija.
0.40 Daudz laimes, jubilār!*
1.25 «SeMS» piedāvā... «The Police».*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 221.–223.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.45 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
7.55 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.05 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 2011.g. 10., 11. un 12.sērija.
11.35 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 7.sērija.
12.35 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 2015.g. 1. un 2.sērija.
14.35 Bernards. Animācijas seriāls.
14.40 TV PIRMIZRĀDE. Plūškoka smarža. Vācijas melodrāma. 2011.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Mana vasaras melodija. 2018.g.
23.40 TV PIRMIZRĀDE. Slikto randiņu hronika.
Francijas romantiska komēdija. 2016.g.
1.20 Mīla fjordos. Zem ledus. Vācijas romantiska drāma. 2015.g.
2.45 Augšup. Kanādas drāma. 2014.g.
4.10 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 22.sērija.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

Svētdiena, 5. augusts
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.34 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
11.00  Polinēzijas salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums Talsu ev. lut. baznīcā.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.35 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 24.sērija.
14.35  Smalkais stils. Lielbritānijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.45  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.15 Mērnieku laiki. Rīgas kinostudijas drāma. 1968.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 JAUNUMS. Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).
18.50 Rozamunde Pilčere. Sargeņģelis. Romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.05 Pelnu sanatorija. Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
0.00  Alekss Igo. Melnā saule. Krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
1.45 Savējie sapratīs. Septiņdesmitie. Spožums un posts.
Dokumentāla filma (ar subt.).
3.30 Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC».*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams (ar subt.).*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 8.sērija.
11.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 221.–223.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
12.50  Sniegbaltīte. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
14.00 Popstudijas «Jūras akmentiņi» koncertizrāde «Mēs».*
15.15 Dzīvības loks. Māla bērni. Dokumentāla filma.
16.05 Supernova 2018.*
18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 junioriem. Spēle par 3.vietu.
20.30 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
20.45 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
21.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Kanādas. 7.posms.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
6.55 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.25 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti. 4.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Virtuve 5. Krievijas seriāls. 13.–18.sērija.
14.00 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 18.sērija.
15.00 Ramona un Bīzusa. ASV ģimenes filma. 2010.g.
17.05 Tūkstoš vārdu. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Gardēdis. ASV animācijas filma. 2007.g.
21.50 Burvja māceklis.
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.00 Krēsla. Rītausma. 2.daļa. ASV fantastikas filma. 2012.g.
2.05 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 24.–27.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

SIA «Premier Restaurants Latvia»
(reģ.Nr.40003189347)
komanda distribūcijas centrā
Olainē aicina darbā

NOLIKTAVAS DARBINIEKU(-CI).
Pienākumi:
• komplektēt preces saskaņā ar saņemto uzdevumu;
• iepakot sakomplektēto produkciju (kastēs, konteineros utt.);
• veikt preču izkraušanu, iekraušanu, pārvietošanu;
• nostiprināt sakomplektēto preci un novietot pēc
norādītās adreses;
• veikt noliktavas telpu tīrīšanu saskaņā ar uzkopšanas
programmu;
• veikt preču šķirošanu, citus uzdevumus un norādījumus, kas saņemti no tiešā vadītāja;
• ievērot «McDonald’s» kvalitātes standartus, pildot
darba pienākumus un pasūtījumu apstrādē.
Prasības:
• pilngadība;
• valsts valodas zināšanas (2B kategorija);
• spēja veikt fiziski intensīvu darbu;
• atbildības izjūta;
• pozitīva attieksme.
Piedāvājam:
• interesantu, dinamisku darbu starptautiskā kompānijā;
• profesionālu apmācību programmu;
• darbu draudzīgā, saliedētā komandā;
• veselības apdrošināšanu un motivācijas programmas;
• visas sociālās garantijas.
CV sūti noliktavas vadītājam pa e-pastu
Valerijs.Rastopcins@lv.mcd.com.
Jautājumu gadījumā zvani pa tālruni 26200162.
Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pagasts, Olaines novads.

23.05 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 junioriem. Finālspēle.
1.05 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 1.sērija (krievu val.).
2.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.50 Imanta–Babīte pietur...*
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
5.55 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 2. Lielbritānijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
10.00 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 13. un 14.sērija.
11.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 2.sērija.
12.35 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 2015.g. 3. un 4.sērija.
14.30 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
15.35 Bernards. Animācijas seriāls.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas. ASV dokumentāls seriāls.
2012.g. 5.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7. Vācijas detektīvseriāls.
7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 55. un 56.sērija.
22.20 Pazudis tulkojumā. ASV un Japānas liriska komēdija. 2003.g.
0.20 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
1.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 2.sērija.
1.55 Hūberts un Štallers 7. Vācijas detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
3.30 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
3.55 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
7.00 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
8.00 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.30 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 6.sērija.
12.35 Čārlijs Sentklauds. ASV un Kanādas fantāzijas drāma. 2010.g.
14.35 Burvja māceklis. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2010.g.
16.50 Gardēdis. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 6.sērija.
20.10 Kurjers: pilna jauda. ASV un Beļģijas krimināltrilleris. 2015.g.
22.10 X cilvēki. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2000.g.
0.10 Nakts braucējs.
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2014.g.
2.05 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
2.55 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 28.sērija.
3.30 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 6.sērija.

Jelgavas Amatu vidusskola

piedāvā apgūt akreditētas mācību programmas
Ar pamatizglītību (mācību ilgums – 4 gadi):
• tērpu stila speciālists;
• mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
• datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs;
• konditors;
• pavārs.

Pēc 8. klases (mācību ilgums – 2 gadi):
• pavāra palīgs.
Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošais kurss
(mācību ilgums – 1 gads).
Ar vispārējo vidējo izglītību (mācību ilgums – 1,5 gadi):
• viesmīlis;
• datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbagaldu iestatītājs;
• grāmatvedis;
• apģērba konstruēšanas un modelēšanas speciālists.

Ar pamatizglītību (mācību ilgums – 3 gadi):
• frizieris.
Pēc 7. klases (mācību ilgums – 3 gadi):
• montāžas darbu atslēdznieks.

Nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1
gada laikā bez maksas «Jauniešu garantijas» profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70–115 EUR mēnesī.
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
Metālapstrāde

KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu Pēc 9. klases
aktīvās gāzes vidē (MAG)
Atslēdznieks
Pēc 9. klases

Metālapstrāde
Metālapstrāde
Ēdināšanas pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi
Frizieru pakalpojumi
Dekoratīvā kosmētika

Frēzētājs
Virpotājs
Konditora palīgs
Pavāra palīgs
Frizieris
Vizāžists

Pēc 9. klases
Pēc 9. klases
Pēc 9. klases
Pēc 9. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases

Kontaktinformācija: Akadēmijas iela 25, Jelgava, e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63026175.
Papildu informācija – skolas mājaslapā www.javs.lv.

UZŅEMŠANAS KOMISIJA TURPINA PIEŅEMT DOKUMENTUS ESF GRUPĀS
Jelgavas tehnikums 2018./2019. mācību gadā piedāvā iegūt šādas
profesionālās kvalifikācijas:
JELGAVAS
TEHNIKUMS

• autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 vai 12
klases, no 17 gadu vecuma);
• kokapstrādes iekārtu operators (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā
izglītība – 9 vai 12 klases, no 17 gadu vecuma).

Kāpēc izvēlēties šo profesionālās izglītības
programmu?
• Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz
115 eiro mēnesī.
• Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
• Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas
prakses vietu un izdevumi par naktsmītni
kvalifikācijas prakses laikā.
• Apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana uz

kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības
pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.
Uzņem nenodarbinātus jauniešus vecumā no
17 līdz 29 (ieskaitot) gadiem.
Dokumentus pieņem Jelgavas tehnikumā (Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37), 204. kabinetā.
Tālrunis/fakss 63025605, e-pasts
info@jelgavastehnikums.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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AICINĀM PIEVIENOTIES MŪSU SPĒCĪGAJAI
PROFESIONĀĻU KOMANDAI DARBAM
VEIKALOS RĪGĀ

MEKLĒJAM
INIEKUS
US, NOLIKTAVAS DARB
ER
PĀRDEVĒJUS, KASI
APMEKLĒ
AS KESKO SENUKAI LATVIA KARJERAS DIENU
30.07.2018. JELGAVAS VEIKALĀ,
Loka maģistrālē 1b (plkst. 10:00 vai plkst. 18:00)
DARBINIEKIEM PIEDĀVĀJAM: Bezmaksas transportu | AS Kesko Senukai Latvia labumu paketi darbiniekiem | Bezmaksas ēdināšanu
| Apmaksātu pirmreizējo Obligātā veselības pārbaudi (piesakoties karjeras dienai) | Sociālās garantijas | Ievadapmācību darbā,
profesionālās apmācības atbilstoši amatam | Piemaksas par labi padarītu darbu (līdz 35% papildus ikmēneša atalgojumam) | Papildus
1 dienas apmaksātu atvaļinājumu par katru uzņēmumā nostrādāto ceturksni | Atlaides, iepērkoties K Senukai veikalos | Korporatīvos
pasākumus vismaz 2 reizes gadā | Elastīgu darba grafiku | Veselības apdrošināšanu (pēc 1 uzņēmumā nostrādātā gada)

PIESAKIES, ZVANOT: +371 67 810 090 / +371 67 810 189,
VAI RAKSTOT: DARBS@KESKOSENUKAI.LV
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 26. jūlijs

«Prāta vētra» pulcē
28 000 skatītāju
Foto: Ivars Veiliņš

Santa Borisova, 12 gadi

Paldies par mierpilnu bērnību
Es varu pateikt tikai «paldies»,
Ka piedzimt man bija iespēja Latvijā,
Jo mana bērnība ir pilna smaidiem,
Nevis asarām, bada un vaidiem.

Pa TV daudz ziņu par valstīm,
Kur ik dienu karš nopļauj cilvēkus,
Un atmiņās iespiežas skats,
Kā bērns raud pie mātes asins peļķē.

Uz skolu ejot, nav jābaidās,
Ka neatgriezīsies mājās,
Mūs nebaida skaudrais bads,
Jo vienmēr ir pusdienas klātas.

To redzot, man sažņaudzas sirds,
Un atkal es saku «lūdzu» un «paldies»,
Jo mana mamma man līdzās ik dienu,
To apskaut es varu ar smaidu.

Es varu pateikt milzīgu paldies,
Jo miers mums apkārt un ģimene.
Nav lielākas laimes, kā apziņa,
Ka visi mani mīļie ir blakus man.

DAGNIJA RAMINA ZORGE,
Jelgavas 1. internātpamatskolaattīstības centrs, 9. klase

Pasākumi pilsētā
28. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Reprīze» J.Kaufelda vadībā. Ieeja
– no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti»
ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
4. augustā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija 2018». Vadītāji –
L.Bērziņa un M.Grigalis. Piedalās: A.Mielavs, A.Auzāns, G.Veits, J.Stībelis, Ž.Siksna,
A.Ieviņš, grupa «Vintāža» u.c. Pēc koncerta – balle. Iespēja iegādāties biļeti tikai
ballei. Biļešu cena – 5–18 € (Uzvaras parkā).
11. augustā pulksten 21 – simtgades zaļumballe kopā ar grupu «Tirkizband»
(Uzvaras parkā).
12. augustā pulksten 17 – Liepājas ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Brīnumstabulīte». Režisore – A.Lieldidža. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu «No pusvārda». Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
18. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie Jelgavas apkārtnes ražotājiem». Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
18. augustā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Podniecība
– keramikas krūzītes izgatavošana». Meistare – K.Cukura. Dalības maksa – 5 €.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. augustā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa».
Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
24. augustā pulksten 19 – deju studijas «Benefice» laikmetīgās dejas izrāde
«Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem». Biļetes no 1. augusta varēs iegādāties deju
centrā «Cukurfabrika». Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
25. augustā pulksten 13 – gardēžu pastaiga Piena, maizes un medus svētku
laikā. Ilgums – 2,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
25. augustā – XVIII Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga Jēkaba
laukumā). II labsajūtas festivāls «ESI». No pulksten 14 – «Baltais» piena paku laivu
regate (Lielupē).
26. augustā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņ
stāsti» ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
No 27. jūlija – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 29. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: Dz.Adieņa gleznu izstāde
«Otrā elpa» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība» (Vācija)
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 3. augusta līdz 2. septembrim – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: P.Buldinska
gleznu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – Ilzes Egles izstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).

Uzstādot jaunu koncerta apmeklējuma rekordu – ap 28 000 skatītāju –, grupa «Prāta vētra» aizvadītajā nedēļas nogalē
Jelgavā atklāja savu koncertturneju «Skārda bungu tūre». Ģimenes, draugu kompānijas, «Prāta vētras» mūzikas cienītāji
ar bērnu ratiņiem Lielupes pļavā, ūdeņos un upes otrā krastā – koncertā tradicionāli valdīja kopības izjūta, vienojot paaudzes un Lielupes krastus. Šoreiz «Prāta vētra» pārsteidza ne vien ar bagātīgu vizuālo risinājumu – vērienīgo skatuvi ar
atsauci uz tūres nosaukumu un daudzveidīgajām videoprojekcijām –, bet arī ar jaunu skanējumu, ko radīja viesmūziķi no
Zviedrijas Povels Olsons un Magnus Nīlsons. Koncerta īpašie viesi bija grupa «Sudden Lights», kas uzstājās pirms «Prāta
vētras», bet kopā ar prātniekiem dziesmas «Tur kaut kam ir jābūt» laikā uz skatuves kāpa hiphopa izpildītājs EdaVārdi.
Preses konferencē pēc koncerta grupas dalībnieki īpašu pateicību izteica visiem, kuri bija iesaistīti šī pasākuma organizēšanā – tehniskajam personālam, kas jau kopš aizvadītās nedēļas nogales būvēja vērienīgo skatuvi, radošajai komandai un
savai dzimtajai pilsētai Jelgavai. «Paldies visiem! Pēc smaidiem un dažām atsauksmēm, ko mēs dzirdējām, šķiet, ka bija
tīri solīdi. Mēs ļoti izbaudījām!» sacīja R.Kaupers. Tāpat pēc koncerta grupas menedžere Aija Auškāpa paziņoja, ka «Prāta
vētras» jaunākais albums «Par to zēnu, kas sit skārda bungas» ieguvis platīna statusu, proti, pārdots jau 9000 tā kopiju.

Uzvaras parkā notiks zaļumballes
 Jana Bahmane

Trīs nedēļas nogales Uzvaras
parkā pulcēs zaļumballes
– jau šo sestdien, 28. jūlijā,
jelgavnieku deju soli pavadīs
grupa «Reprīze», 18. augustā
spēlēs Guntis Skrastiņš un
grupa «No pusvārda», bet
vērienīgākā zaļumballe, kas
simboliski vienos Latviju, notiks 11. augustā – šajā dienā
simtgades zaļumballe tiks aizvadīta vairākās Latvijas vietās.
«Turpinot pirms vairākiem gadiem
aizsākto tradīciju, iestāde «Kultūra» arī
šogad jelgavniekiem nodrošina izklaides
iespējas vasarā, organizējot zaļumballes,
kas šoreiz notiks Uzvaras parkā. Esam
gandarīti, ka ar katru gadu cilvēku interese par zaļumballēm aug, turklāt tie, kuri

šos pasākumus apmeklē, izsaka pozitīvu
novērtējumu,» saka Jelgavas pašvaldības
iestādes «Kultūra» producents Gundars
Caune, papildinot, ka apmeklējumu,
protams, ietekmē arī laikapstākļi.
Simts dienas pirms Latvijas valsts 100.
jubilejas, 11. augustā, Jelgavā un citviet
Latvijā notiks simtgades zaļumballe,
aicinot ikvienu izbaudīt dejas zaļumos,
kā to izsenis darījuši mūsu senči. «Tas ir
aicinājums ikvienam doties ārā no mājām
un izbaudīt īsto latviešu zaļumballi, godā
ceļot mūsu tautas tradīcijas. Jelgavā šajā
dienā notiks zaļumballe ar grupu «Tirkizband» – piemeklēsim dažādiem vecumiem atbilstošu repertuāru, lai būtu kas
saistošs gan jauniešiem, gan senioriem.
Vairosim svētku un kopā būšanas sajūtu!»
uz pasākumu aicina G.Caune.
Jāpiebilst, ka iniciatīva «Simtgades
zaļumballe» ir iekļauta Latvijas simtgades svinību programmā. «Ballei zaļumos

piemīt īpaša maģija, kad dejo visi – gan
kautrīgs skolas puika ar apmulsušu
klases meiteni, gan bravūrīgs pagasta
zemnieks ar sievu, gan pilsētas švīts ar
tikko iepazītu jaunkundzi vējā plīvojošiem matiem. Tās ir atmiņas, tie ir vietu
un cilvēku stāsti, tā ir sastapšanās, kas
var pārtapt arī lieliskā ieguldījumā jūsu
kopienai,» sacīts akcijas aprakstā. Simtgades zaļumballe ar grupu «Tirkizband»
Uzvaras parkā 11. augustā sāksies pulksten 21, dalība – bez maksas.
Bet jau 28. jūlijā Uzvaras parkā
notiks zaļumballe ar grupu «Reprīze»,
savukārt 18. augustā dejotgribētājus
pulcēs zaļumballe ar Gunti Skrastiņu
un grupu «No pusvārda». Abi pasākumi
sāksies pulksten 22, bet apmeklētāji
balles norises vietā gaidīti jau no pulksten 21. Ieejas maksa – 3 eiro, un biļetes
pasākuma norises dienā varēs iegādāties
Uzvaras parkā.

Tornī – zīmīga sastapšanās ar neizzinātu mākslu
 Jana Bahmane

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī līdz 20. septembrim
apskatāma latviešu mākslinieka Osvalda Rožkalna darbu izstāde
«Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība». «Šis ir īpašs notikums
Jelgavai un Svētās Trīsvienības baznīcas tornim, jo tieši Jelgavā
1930. gadā mākslinieks Osvalds Rožkalns pirmo reizi kļuva zināms
plašākai publikai – viņa darbi bija apskatāmi mākslinieku biedrības
«Zaļā vārna» izstādē,» izstādes atklāšanā sacīja Jelgavas Mākslinieku
biedrības vadītājs mākslas zinātnieks Māris Brancis.
O.Rožkalns (1910–1989) bija 20. gadsimta gleznotājs un scenogrāfs, kurš
dzīves lielāko daļu pavadījis Vircburgā,
Vācijā. Mākslinieka daiļrade ir mazpazīstama, jo savas dzīves laikā viņš nebija
organizējis nevienu personālizstādi. Pirmā O.Rožkalna personālizstāde galerijā
«Arte» Rīgā tika sarīkota 2013. gadā, bet
līdz šim nozīmīgākā notika 2016. gadā
Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda
Smiļģa teātra muzejā. Jāpiebilst, ka
tajā gadā apgāds «Mansards» izdeva arī
mākslas vēsturnieku M.Branča un Ingrī-

das Burānes grāmatu «Trešā atgriešanās.
Ieskats mākslinieka Osvalda Rožkalna
dzīvē un darbos».
«Mēs ar Ingrīdu esam tie laimīgie,
kuriem bija iespēja tik dziļi ieskatīties
Osvalda Rožkalna dzīvē un daiļradē. Viņa
atraitne Maija joprojām ir uz šīs zemes, un
mēs bijām priviliģēti dzirdēt viņas stāstus
par mākslinieku,» tā M.Brancis, papildinot, ka O.Rožkalns ir personība, kas pati
sevi radījusi – viņa skola un universitāte
bijusi Latvijas Nacionālā opera, kur viņš
kopš 1931. gada strādāja par dekorāciju

gleznotāju. Taču būtiski O.Rožkalna likteni ietekmējis Otrais pasaules karš – būdams leģiona karavīrs, viņš nonāca gūstā
un vēlāk – bēgļu nometnē Vircburgā. Bet,
lai kur mākslinieks atrastos, viņš vienmēr
izbrīvēja laiku zīmēšanai un glezniecībai.
No 1962. līdz 1972. gadam O.Rožkalns bija
Vircburgas teātra dekorators, bet lielāko
mūža daļu veltīja tieši glezniecībai.
O.Rožkalns strādājis dažādās tehnikās
– viņš iedvesmojies no tādiem operas
lielajiem meistariem kā Niklāvs Strunke,
tāpat lielu iespaidu uz viņa daiļradi atstāja
spāņu gleznotāja Pablo Pikaso darbi.
O.Rožkalns daudz interesējies par mūziku, literatūru un mākslu kopumā. Šajā
izstādē lielākoties apkopotas modernisma
stila gleznas. «Osvalds Rožkalns ir neizsmeļams – par to mēs pārliecinājāmies,
izraugoties darbus ekspozīcijai. Labas
mākslas pazīme ir tā, ka tos nepārtraukti
var atklāt no jauna – mainoties laikam,
apgaismojumam un pašam, darbs katru
reizi izskatās citādāk,» uzskata I.Burāne.

