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Pilsētas apbalvojumiem –
jauns dizains
 Jana Bahmane

26. jūlija domes sēdē
apstiprināts Jelgavas
pilsētas apbalvojumu
jaunais dizains, tajā
iekļaujot Jelgavas pilsētas lielo ģerboni,
kas 2016. gada 24.
novembrī tika apstiprināts Valsts heraldikas komisijā. Jaunā
parauga apbalvojumi tiks pasniegti jau
novembrī, atzīmējot
Latvijas Republikas
simtgadi.

Jauno CSDD
staciju atklās
septembrī
 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd Jelgavā, Aviācijas ielā 40, būvdarbi vēl
rit pilnā sparā, bet jau
pēc nepilniem diviem
mēnešiem tur durvis
klientiem vērs jaunā
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD)
tehniskās apskates stacija. «Plānots, ka jaunā tehniskās apskates
stacija sāks darboties
septembrī,» norāda
CSDD pārstāvis Rolands Rumba.
«Šobrīd objektā būvdarbi norit
pēc plāna un tuvojas noslēgumam, kā arī paralēli notiek mēbeļu un telpu aprīkojuma iegāde,
lai jau septembrī jaunā apskates

stacija varētu sākt strādāt,» norāda CSDD pārstāvis. Viņš uzsver:
septembrī sāks darboties CSDD
Jelgavas tehniskās apskates stacija Aviācijas ielā 40, savukārt
transportlīdzekļu reģistrācijas un
kvalifikācijas pakalpojumi tāpat
kā līdz šim tiks sniegti esošajā
CSDD Jelgavas nodaļā Satiksmes
ielā 2a.
Šobrīd gan CSDD nevar pateikt
precīzu datumu, kad sāks strādāt
jaunā stacija, tomēr 22. septembrī
interesenti aicināti uz Tehniskās
apskates nakti. Šādu pasākumu
CSDD rīko jau septīto gadu, bet
mūsu pilsētā tas notiks pirmo reizi. «Viens no iemesliem ir arī tas,
ka Jelgavā būs jauna stacija, un
šī ir lieliska iespēja par to paziņot
plašāk un klientiem parādīt, kāda
tā ir,» stāsta R.Rumba. Jāpiebilst,
ka Tehniskās apskates naktī bez

maksas varēs veikt auto diagnostiku un tā tehnisko apskati, lai
pārliecinātos par sava spēkrata
drošību. Auto diagnostikai interesenti aicināti iepriekš pieteikties
caur CSDD e-pakalpojumu vietnē
e.csdd.lv/tapier vai klātienē jebkurā CSDD nodaļā.
Lai gan pirms dažām nedēļām plaši izskanēja, ka nākotnē
CSDD transportlīdzekļu tehniskās apskates pakalpojumu vairs
nepiedāvās, R.Rumba noliedz,
ka tas kaut kādā mērā ieviesīs
korekcijas topošās Jelgavas tehniskās apskates stacijas projektā.
Šeit, kā bija sākotnēji plānots, tiks
izveidotas četras apskates līnijas
– trīs vieglajām automašīnām
un viena kravas transportlīdzekļiem. Viņš uzsver, ka saskaņā
ar CSDD darbības stratēģiju
vēlākais līdz 2020. gadam CSDD

Jaunais dizains izstrādāts,
lai saglabātu Jelgavas pilsētas
heraldisko mantojumu un uzsvērtu tās nozīmi Latvijas kultūrvēstures kopainā, nostiprinot
Jelgavas kā Zemgales reģiona

Sakārtos 3753 metrus siltumtīklu
vairs nesniegs tehniskā stāvokļa  Ilze Knusle-Jankevica
kontroles pakalpojumu un veiks
Jelgavas centralizētikai uzraudzības funkcijas un
tās siltumapgādes
tas bija jau zināms iepriekš.
uzņēmums «Fortum
«Ar jaunas tehniskās apskates
Jelgava» šogad pastacijas izbūvi CSDD apliecina,
redz rekonstruēt
ka turpinās sniegt klientiem
3753 metrus siltummūsdienu prasībām atbilstošus
tīklu – gan demontēt
augstas kvalitātes, drošus pavirszemes caurules
kalpojumus un īstenot darbības
un izbūvēt pazemē,
pamatprincipus – pieejamību,
gan atjaunot siltumkompetenci un drošību,» patīklu izolāciju, tādēpildina R.Rumba. Plānots, ka
jādi mazinot siltujaunā stacija spēs apkalpot ap 300
ma zudumus trasē.
apmeklētāju dienā, nodrošinot
Tāpat plānots pārpakalpojumu pieejamību krietni
būvēt vai demontēt
lielākam klientu lokam.
vairākus centrālos
Jaunās CSDD ēkas projektu
siltumpunktus, kas
izstrādājis arhitektu birojs «Arregulē siltumapgādi
his», savukārt celtniecību veic
plašākiem māju rajoSIA «Latvijas energoceltnieks».
niem, kā arī vairākās
Būvniecības izmaksas ir ap 1,8
daudzdzīvokļu mājās
miljoniem eiro.

Ar fonda starpniecību atbalstīs mediķus
 Jana Bahmane

Ar mērķi sekmēt veselīgu dzīvesveidu un pilnveidot
Jelgavas iedzīvotājiem pieejamo veselības veicināšanas
pakalpojumu klāstu Jelgavas dome pieņēma lēmumu
par nodibinājuma «Jelgavnieku veselības veicināšanas
fonds» izveidi. Fonda galvenais uzdevums būs materiāli stimulēt mediķus, lai viņi jelgavniekiem nodrošinātu tos pakalpojumus, pēc kuriem pieprasījums būtiski
pārsniedz piedāvājumu. Viena no šādām jomām ir
bērnu zobārstniecība.
«Jelgavā ilgstoši esam saskārušies ar bērnu stomatologa
trūkumu – medicīnas sabiedrība
«Optima 1» gandrīz gadu nevarēja atrast speciālistu, un rindas pie
bērnu stomatologa ir kritiskas.
«Optima 1» valdes locekle Ingrīda
Budrēvica apzināja dažādas iespējas, lai rastu risinājumu, – bijām
gatavi speciālistam nodrošināt

dienesta dzīvokli, taču zobārstu
tā arī neizdevās atrast. Meklējām
alternatīvas, kā citādāk risināt
šo jautājumu. Stomatologus neapmierina valstī noteiktie tarifi
par bērnu ārstēšanu, tādēļ pēc
ilgstošiem meklējumiem un sarunām šobrīd esam vienojušies,
ka ārsts strādās arī ar bērniem,
bet mēs ar fonda starpniecību

viņu atbalstīsim,» nepieciešamību
dibināt fondu pamato Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece nodibinājuma «Jelgavnieku
veselības veicināšanas fonds»
valdes priekšsēdētāja Rita Vectirāne. Viņa norāda, ka fonds
nodrošinās atbalstu arī citām
medicīnas nozarēm, kurās ilgstoši
būs vērojams speciālistu trūkums,
ko citādā veidā nevarēs atrisināt.
«Līdztekus tam vēlamies caur
ES projektiem piesaistīt līdzekļus
veselības veicināšanas pasākumu
īstenošanai. Mūsu līdzšinējā
pieredze apliecina, ka šādas aktivitātes ir pieprasītas un cilvēki tās
novērtē,» tā R.Vectirāne.
Par fonda valdes priekšsēdētājas vietnieci apstiprināta SIA
«Jelgavas poliklīnika» galvenā
ārste Marina Kovaļova. Valdes

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

centra statusu.
Līdz ar jaunā dizaina ieviešanu
ir atjaunota Jelgavas pilsētas
apbalvojumu
«Goda zīme»,
«Goda raksts» un «Pateicības
raksts» vizuālā forma.
Jelgavas pilsētas apbalvojuma «Goda zīme» jaunā dizaina
idejas pamatā ir 17. gadsimta
Jelgavas pils un pilsētas nocietinājumu zīmējumi un plāni, kas
pārveidoti septiņstaru zvaigznē
ar starpstariem, izveidojot apbalvojuma formu.
Jelgavas pilsētas augstākos
apbalvojumus pasniedz kopš
1998. gada ap valsts svētkiem un
Pilsētas svētkos, kas ik gadu tiek
atzīmēti maija beigās. Šobrīd
augstāko apbalvojumu «Goda
zīme» saņēmuši jau 107 cilvēki.

locekļi ir SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca» valdes loceklis Andris
Ķipurs, SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»» valdes locekle
I.Budrēvica un Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes vecākā speciāliste
veselības veicināšanas jautājumos
Karolīna Lankovska.
Pašvaldība kā fonda dibinātāja tā budžetā šogad ieskaitīs
10 tūkstošus eiro, un nodibinājuma «Jelgavnieku veselības
veicināšanas fonds» primārie
mērķi būs finansiāli atbalstīt
tās medicīnas jomas, kurās ir
ierobežota kvalificētu medicīnas
speciālistu pieejamība, dalība ES
struktūrfondu projektos, realizējot pasākumus un projektus
veselības aprūpes un veselības
veicināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

ierīkot individuālos
siltumpunktus, uzlabojot siltumapgādes
pakalpojuma kvalitāti klientiem.

Siltumtrases rekonstrukciju plānots uzsākt augusta
pirmajā pusē, un paredzēts,
ka darbi turpināsies vairākus
mēnešus. Uzņēmuma komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa skaidro, ka «Fortum
Jelgava» realizē ES Kohēzijas
fonda līdzfinansētu projektu,
kas paredz rekonstruēt un
optimizēt siltumtīklus 3753
metru garumā. Darbi iekļauj
arī septiņu centrālo siltumpunktu rekonstrukciju: Meiju
ceļā 28A, Dobeles ielā 10,
K.Barona ielā 12, Stacijas
ielā 5B un P.Lejiņa ielā 13a,
siltumtīklu trasē Brīvības bulvāra 39 un Aviācijas ielas 8 rajonā. «Siltumtīkli tiks pārbū-

vēti, siltumtrasi izvadot ārā no
centrālajiem siltumpunktiem
un optimizējot diametru. Aviācijas ielas rajonā ir 91 metru
garš virszemes siltumtīkla
posms. Daļā posma tiks nomainīta siltumizolācija, savukārt 46 metri tiks izbūvēti zem
zemes. Bet Brīvības bulvāra
rajonā tiks mainīts esošo siltumtīklu izvietojums,» ieskicē
G.Matisa. Caurules piegādās
SIA «Izoterms», bet pazemes
tīklu būvdarbus veiks SIA
«Lokširs». «Darbus organizēsim tā, lai siltumenerģijas
piegādes pārtraukumi būtu
pēc iespējas īsāki, tomēr tie
ir iespējami. Katra rajona iedzīvotājus par plānotajiem un
iespējamajiem siltumapgādes
pārtraukumiem informēsim
pirms darbu uzsākšanas,»
norāda G.Matisa.
Projektā paredzēti vēl citi
būvdarbi, kuriem šobrīd turpinās iepirkuma procedūras.
Tās noslēgsies šomēnes, un
tad būs zināms darbu veicējs.
Plānotos darbus «Fortum
Jelgava» veic, īstenojot projektu «Siltumenerģijas pārvades
un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā»,
lai paaugstinātu Jelgavas
siltumenerģijas pārvades un
sadales sistēmas efektivitāti,
samazinot siltuma zudumus
tīklos par 1585 megavatstundām gadā, kā arī uzlabotu
klientiem sniegtā pakalpojuma drošību un kvalitāti.
Kopējās projekta izmaksas
ir 920 tūkstoši eiro, no tiem
attiecināmie izdevumi – 760
tūkstoši eiro. Kohēzijas fonda
finansējums ir 40 procenti no
attiecināmajiem izdevumiem
jeb 304 tūkstoši eiro.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Koprades telpa – lieliska alternatīva darbam
no mājām vai ietaupījums par biroja īri
DARBS KOPRADES TELPĀ

+

• Nodrošināta darba vieta ar
nepieciešamo biroja aprīkojumu
• Iespēja ietaupīt par biroja īri
• Veidojas jauni biznesa kontakti
• Iespēja konsultēties

–

• Jārēķinās ar nepārtrauktu kustību
• Nav piemērots komandai ar
pieciem un vairāk cilvēkiem
• Nederēs, ja bieži jāatbild uz
telefona zvaniem vai jāzvana pašam
• Nav piemērots, ja darbs saistīts
ar specifisku aprīkojumu

Foto: Ivars Veiliņš
Jau vairāk nekā pusotru gadu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas Biznesa inkubatorā
Peldu ielā 7 darbojas koprades telpa jeb atvērtais birojs. Tās galvenā ideja ir piedāvāt atvērtā tipa
telpas dažādu nozaru mazajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām. Tā ir lieliska alternatīva darbam mājās vai atsevišķā birojā, kas ne tikai pasaulē, bet nu jau arī Latvijā iemanto arvien
lielāku popularitāti. Aizvadītajā nedēļā tur notika pasākums «Citāda darba diena», uzņēmējiem
sniedzot iespēju tuvāk iepazīt, kas ir koprades telpa, un ierasto darba vidi uz dienu nomainīt pret
strādāšanu atvērtā tipa birojā. Jelgavas Biznesa inkubatora komanda aicina pievienoties jaunus
uzņēmējus – koprades telpa darbam pieejama bez maksas, un par to var interesēties inkubatorā.
 Ritma Gaidamoviča

Attīstoties ekonomikai un attālinātā darba iespējām,
cilvēki arvien biežāk izvēlas veidot savus uzņēmumus,
organizācijas vai strādāt individuāli kā pašnodarbinātie.
Kā alternatīvu darbam no mājām vai biroja viņi izvēlas
koprades telpas jeb atvērtos birojus. Jau vairāk nekā
pusotru gadu – kopš 2017. gada janvāra beigām – šāda
koprades telpa darbojas arī mūsu pilsētā – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas Biznesa
inkubatora (JBI) 5. stāvā Peldu ielā 7. Koprades telpas
lietotājiem tiek nodrošināti visi apstākļi, lai produktīvi
strādātu, viņi var saņemt konsultācijas, piedalīties izglītojošos pasākumos, turklāt tas viss Jelgavā pieejams
bez maksas.
Lai gan koprades telpas jeb kopā
strādāšana visā pasaulē un arī
Latvijā, galvenokārt Rīgā, kļūst
arvien pieprasītāka alternatīva
atsevišķam birojam vai darbam
mājās, JBI vadītājs Ņikita Kazakevičs atzīst, ka Jelgavā tā vēl
nav kļuvusi ļoti populāra, turklāt
daudzi nemaz nezina par šādu
iespēju, lai gan koprades telpas
darbojas visos 15 LIAA biznesa
inkubatoros, aptverot visus Latvijas reģionus. JBI vadītājs pieļauj,
ka jauno uzņēmēju kūtrumu
ietekmē arī latviešu mentalitāte,
jo esam raduši strādāt katrs savā
kabinetā, taču šis ir modelis, kas
liek mainīties gan domāšanai,
gan rīcībai, gan attieksmei, un ne
visi tam ir gatavi. Taču pamazām
cilvēku domāšana mainās.

šiem cilvēkiem, turklāt tas ir labs
starta atspēriens jaunajiem uzņēmējiem, individuālo pakalpojumu
sniedzējiem, ārštata darbiniekiem,
kuriem savs birojs neatmaksājas,
bet tajā pašā laikā viņi nevēlas
strādāt no mājām, jo tas nav produktīvi. Šobrīd galvenie Jelgavas
koprades telpas klienti ir uzņēmēji,
kas darbojas JBI inkubācijas vai
pirmsinkubācijas procesā. «Var
šķist, ka šāds modelis neder ražošanas uzņēmumiem, taču mums ir
arī vairāki ražotāji, kuri koprades
telpu sauc par ekstra biroju un šeit
vada sarunas ar potenciālajiem
klientiem, sadarbības partneriem,
jo pašiem ražotnē birojs nav ierīkots,» piebilst Ņ.Kazakevičs.
JBI kopienas vadītāja Renāte Bērante papildina: kopš
darbojas koprades telpa, to par
Labs starta
biroju izmantojuši ap 50 jauno
atspēriens jaunajiem
uzņēmēju, kuri savu ideju attīsta
JBI vadītājs atzīst, ka atvērtais JBI paspārnē. Ir gan tādi, kuri
birojs vispiemērotākais ir rado- tur strādā katru dienu, gan tādi,

kuri ierodas vienu, divas vai trīs
dienas nedēļā, gan arī tādi, kuriem vajadzība pēc biroja ir pāris
mēnešos reizi. «Mēs gribam, lai
koprades telpa kā darba vieta
kļūst populārāka ne tikai mūsu
klientu vidū, bet lai šo iespēju
izmanto arī citi jelgavnieki un
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji,
kuriem ir pieņemams kopā strādāšanas modelis un nav nepieciešama specializēta tehnika,» tā
inkubatora vadītājs.

«Šeit neviens nav
nācis zagt idejas»

Lai kā darba vietu izvēlētos
koprades telpu, cilvēkam jābūt
atvērtam – šis modelis nebūs
piemērots intravertām personām.
«Mūsu misija ir veicināt atvērtu
uzņēmējdarbību, tāpēc klientam
jābūt gatavam komunicēt ar citiem. Mums pat telpu iekārtojums
veidots tā, lai, piemēram, dodoties
pie printera, tu kādu satiktu, sasveicinātos un, iespējams, uzsāktu
sarunu. Mūsu novērojumi liecina,
ka sarunas raisās gan pie kafijas
automāta, gan printera, gan atpūtas zonā, un tas ir kolosāli,» atzīst
R.Bērante.
Ņ.Kazakevičs uzsver, ka koprades telpa veicina vidi, kurā uzņēmēji dalās ar vērtīgu informāciju,
veido lietišķus kontaktus un kritiski izvērtē citu idejas un plānus.
Jautājums ir tikai par to, vai uzņēmēji, kuri bieži vien katrs strādā
par sevi un nav gatavi dalīties ar
savu ideju un attīstības plāniem,
uztraucoties, ka šo informāciju

kāds izmantos savā labā, ir tam gatavi un spēj pielāgoties. R.Bērante
vērtē, ka klientu attieksme un domas pamazām mainās un cilvēks
atvērto vidi pieņem kā normu.
«Šeit neviens nav nācis zagt idejas, bet gan strādāt un attīstīties.
Pašā sākumā daudz strādājām
pie komunikācijas, lai izskaidrotu,
kādu atmosfēru vēlamies radīt, un
pierādījām mūsu dalībniekiem, ka
šī ir droša vide, ka nav jābaidās dalīties ar intelektuālo kapitālu, stāstīt par problēmām, veiksmēm vai
izaicinājumiem, ka var lūgt un arī
saņemt padomu no citiem. Ne reizi
vien no klientiem esam dzirdējuši,
ka tikai pēc laika viņi sapratuši, cik
būtiska ir informācijas apmaiņa,
uzticēšanās. Pie šāda secinājuma
viņi nonāk aptuveni trīs mēnešu
laikā. Jūtam, ka šobrīd jaunie
ātri saprot noskaņojumu un spēj
pielāgoties, pieņemt šo praksi,»
saka R.Bērante.

Pluss – ne tikai
ietaupījums par biroja īri

Koprades telpa uzņēmējam
nodrošina darba vietu ar visu tam
nepieciešamo biroja aprīkojumu.
«Tā ir iespēja ietaupīt, jo nav jāmaksā par telpu īri, komunālajiem
pakalpojumiem, internetu, nav arī
jādomā par kafiju, tēju, ūdeni birojā – tas viss tiek nodrošināts bez
maksas. Un uzņēmuma sākuma
stadijā tas ir svarīgi. Jāpiebilst,
ka šeit tiek piedāvāta ne tikai
konkrēta darba vieta, kur var
pieslēgt savu datoru, bet, ja nepieciešams, arī konferenču zāle, zona

telefonsarunām, ir iespēja tikties
ar saviem klientiem, pieejama
atpūtas zona un terase,» stāsta
Ņ.Kazakevičs, atzīstot, ka nelielu
biroju pieejamība mūsu pilsētā ir
aktuāla problēma, tāpēc daudzi
mazie uzņēmēji izvēlas strādāt
no mājām, taču nereti tas nav
produktīvi.
Par koprades telpas vienu no
būtiskākajiem ieguvumiem tiek
uzskatīts tas, ka strādāšana šādā
vidē motivē komunicēt, veidojas
jauni sakari, biznesa kontakti,
kas uzņēmējiem ir ļoti svarīgi.
«Šeit satiekas dažādu nozaru pārstāvji, kuri savā starpā komunicē,
konsultējas. Notiek ātra informācijas apmaiņa, un neatsverams
ieguvums tas ir tieši jaunajiem
uzņēmumiem, kas biznesa vidē
vēl jūtas nedroši,» uzsver JBI vadītājs, piebilstot, ka apliecinājums
tam ir, piemēram, apstāklis, ka
uzņēmējs, kurš domā par savu
logo, tepat blakus var atrast
dizaineru vai IT speciālistu un
pakonsultēties par savu ieceri,
izmaksām: «Ja viņi paši nevarēs
palīdzēt, noteikti iedos kontaktus
kādam, kuram ir zināšanas šajā
jomā.»

Jārēķinās ar
nepārtrauktu kustību

Taču arī koprades telpai ir savi
mīnusi. Lai gan tiek uzskatīts,
ka koprades telpā darbs ir daudz
produktīvāks, nekā strādājot mājās, Ņ.Kazakevičs atzīst, ka tomēr
ne visiem šāds modelis ir labākais
variants veiksmīgam darbam.

«Koprades telpā ir jārēķinās ar
nepārtrauktu kustību, jo te cilvēki nāk un iet. Ja esi intraverts
un grūti izkāpt no ierastās vides,
savas komforta zonas, strādāšana
šeit nedos simtprocentīgu atdevi,»
saka inkubatora vadītājs. Viņš norāda, ka šis birojs nebūs piemērots
arī komandai ar pieciem un vairāk
cilvēkiem, citādi viņi sāks dominēt, veidosies sadalījums kopienā,
līdz ar to pašai komandai būs grūti
komunicēt savā starpā. Tāpat
strādāšana atvērtā birojā atkarīga
no darba specifikas – piemēram, ja
bieži jāatbild uz telefona zvaniem
un ilgi jārunā, nav iespējams garantēt, ka telpa telefonsarunām
vienmēr būs brīva, bet, runājot
kopīgajā telpā, jāizsver, vai tas netraucēs citiem. Inkubatora vadītājs
gan uzsver, ka tomēr arvien vairāk
uzņēmēju tieši šādā darba modelī
saskata potenciālu.
Būtiski, ka uzņēmēji koprades
telpu izmanto ne tikai kā savu
darba vietu – tur JBI komanda
viņiem rīko arī dažādus seminārus un kopīgus pasākumus, lai
gūtu jaunu pieredzi, apmainītos
viedokļiem. Šis pakalpojums JBI
dalībniekiem tiek nodrošināts bez
maksas.
Jāpiebilst, ka koprades telpa
kā iespēja darbam tiek piedāvāta
ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansiālu atbalstu projektā
«Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators». Uzņēmēji, kuri vēlas strādāt koprades
telpā, par to aicināti interesēties
JBI Peldu ielā 7.

Koprades telpas izmantotāju pieredze
Mārtiņš Štāls, SIA «Cloud Enterprise Systems»
vadītājs:
«Uzņēmumam, kurā darbojos kopā ar
vairākiem kolēģiem, Jelgavas Biznesa
inkubatorā ir arī atsevišķs birojs, taču
es darbam bieži izmantoju tieši atvērto
biroju. Mans galvenais nodoms, nākot
strādāt šeit, ir satikties ar citiem, parunāties, dalīties pieredzē. Tiesa, savu biroju
likvidēt nevaram, jo tur ir daudz tehnikas,
ko uz koprades telpu līdzi nepaņemsi. Pozitīvi,
ka šeit ne tikai var atnākt pastrādāt, bet nereti
notiek arī semināri par dažādām tēmām. Pievienotā vērtība – darbs
grupās, kur vari uzklausīt citu pieredzi, viedokli, un tas palīdz gūt pārliecību, vai kādu savu ieceri īstenot vai tomēr ne. Piemēram, seminārs
par reklāmu sociālajā tīklā «Facebook» un sarunas ar citiem koprades
telpas klientiem mani un kolēģus pārliecināja, ka mūsu iecerētais
pakalpojums – sociālo tīklu mārketings – tomēr būs dzīvotspējīgs un
ir jālaiž gaisā. Nu jau mums šim pakalpojumam ir arī vairāki klienti.»

Dace Lisovska un Ilze Kuduliņa,
biedrības «Dūlu prakse» izveidotājas:
«Šī ir kolosāla iespēja, ja savs birojs īsti nav
vajadzīgs, bet gluži no mājām strādāt negribas vienkārša iemesla dēļ – grūti nošķirt
mājas vidi no darba. Šeit ir fantastiska
atmosfēra, jo satikušies brīnišķīgi cilvēki,
kuriem vari lūgt padomu, aprunāties.
Liels pluss ir arī tas, ka jebkurā brīdī vari
konsultēties ar inkubatora speciālistiem vai,
ja kaut kas nav skaidrs konkrētā jomā, uzrunāt
kolēģi pie blakus galda, kas var palīdzēt. Praksē
esam pārliecinājušās, ka tā veidojas kolosāla atgriezeniskā saite. Piemēram, ja strādātu no mājām un gribētu veidot savu logo, viedokli par to,
visticamāk, paprasītu tikai ģimenei, radiem, draugiem, kas, iespējams,
arī nepateiktu taisnību, baidoties sāpināt. Bet te vari uzzināt neitrālu
cilvēku viedokli, kas būs objektīvāks. Neraugoties uz to, ka dažkārt šeit
apkārt ir daudz cilvēku, darbam ir viegli koncentrēties. Mēs cits citam
netraucējam.»

Āris Kļaviņš, SIA «ARKtech Solutions»
valdes priekšsēdētājs:
«Es uzņēmumiem izstrādāju iekārtas jeb
robotus un nodrošinu to apkopi. Aizejot no
pamatdarba, nolēmu, ka pirmos mēnešus
strādāšu no mājām, taču praksē pārliecinājos,
ka izbraukumos pie klienta darbs vedas, bet,
tiklīdz pārkāpts mājas slieksnis, – vairs ne, jo
atrodas daudzas citas nodarbes. Sāku meklēt
mazu biroju par pieņemamu cenu, taču bez rezultātiem, līdz vienu dienu tētis, kurš dzīvo Rēzeknē,
pastāstīja, ka tur atklāta koprades telpa. Pēkšņi atcerējos,
ka arī Jelgavā tāda ir, un nu jau gandrīz pusotru gadu mans birojs ir šeit. Lielākais
ieguvums – cilvēki, komanda, kas šeit darbojas, iespēja jebkurā brīdī lūgt padomu
inkubatora speciālistiem. Tāpat motivāciju sniedz fakts, ka redzi: citi cītīgi strādā,
attīstās. Pieļauju, ka tad, ja būtu strādājis vienatnē, savam biznesam atmestu ar
roku. Protams, koprades telpa ir arī iespēja ietaupīt par biroja īri, tāpat, ja biznesa
partnerus aicinātu uz mazu būcenīti, tas uz viņiem atstātu necilāku iespaidu,
nekā te uz lielā ekrāna parādot prezentāciju.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 2. augusts

Notiks riteņbraukšanas
sacensības visai ģimenei
 Jana Bahmane

Sestdien, 4. augustā,
tirdzniecības centra
«Valdeka» stāvlaukumā notiks bezmaksas
riteņbraukšanas sacensības visai ģimenei «Bērnu rallijs»,
kurās dalībniekiem
vajadzēs demonstrēt
iemaņas, kas velobraucējam nepieciešamas drošai dalībai
ceļu satiksmē. Interesenti aicināti pieteikties iepriekš.
Projekta «Bērnu rallijs» vadītāja Kitija Kuduma informē,
ka sacensību dalībniekiem būs
iespēja startēt gan individuāli
(A grupā – 2011. un 2012. gadā
dzimušie, B grupā – bērni, kas
dzimuši no 2008. līdz 2010.
gadam, C grupā – bērni, kas
dzimuši no 2004. līdz 2007.
gadam), gan komandās, kur
viens dalībnieks ir vecumā līdz
14 gadiem, bet otrs – 15 gadu
vecumā vai vecāks.
Bērnu rallija dalībniekiem
būs jāpierāda iemaņas šķēršļu

trasēs, kā arī jāspēj atrisināt dažādus ar ceļu satiksmi
saistītus teorijas uzdevumus.
Piedalīties sacensībās ar savu
velosipēdu varēs tikai tie dalībnieki, kuru braucamrīks būs
labā tehniskā stāvoklī, taču
tāpat inventāru nodrošinās arī
organizatori. Godalgoto vietu
ieguvēji mērosies prasmēs un
zināšanās finālsacensībās, kas
notiks 26. augustā Liepājā.
Starts sacensībām 4. augustā tiks dots pulksten 12.
Dalībai rallijā savlaicīgi jāpiereģistrējas tīmekļa vietnes
www.berniem.csdd.lv sadaļā
«Bērnu rallijs», un pieteikties
dalībnieki varēs līdz brīdim,
kad tiks sasniegts maksimālais
dalībnieku skaits – 100. Ja līdz
sacensību norises dienai nebūs
reģistrēts maksimālais dalībnieku skaits, pieteikties varēs
arī sacensību dienā.
Jāpiebilst, ka līdztekus sacensībām pasākuma laikā
plānotas arī brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
Bērnu ralliju organizē Ceļu
satiksmes drošības direkcija
un SIA «Mārketinga projektu
aģentūra «Fortius»».

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

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.

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 mehani- Pēc 9. klases
zēto iekārtu 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

Ierobežo velosipēdu
kustību pār Mītavas tiltu

Foto: Ivars Veiliņš
Pirms Mītavas tilta uzejām virzienā no Akadēmijas ielas un no Pasta salas uzstādīta zīme «Gājēju ceļš»
un informatīvā zīme «Lūdzam pār tiltu iet kājām». Tas nozīmē, ka velosipēdisti tiltu aicināti šķērsot
nevis braucot, bet velosipēdu stumjot pie rokas. Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
pārstāve Kristīne Lazdiņa informē, ka šīs izmaiņas veiktas, lai paaugstinātu gājēju drošību. «Lēmums
tika pieņemts Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē maijā, atbalstot priekšlikumu uzlabot gājēju
drošību uz tilta. Mītavas tilta noejas ir ar slīpumu, un pa tām velosipēdisti nereti pārvietojās ar ātrumu,
kas radīja bīstamas situācijas gan gājējiem, gan pašiem braucējiem. Šī iemesla dēļ nolemts uzstādīt
zīmes, kas Mītavas tiltam nosaka gājēju ceļa statusu, un pa to velosipēdisti aicināti pārvietoties, braucamrīku stumjot pie rokas,» tā K.Lazdiņa. Šo noteikumu ievērošanu kontrolēs Pašvaldības policija.

NMPD Zemgales reģionālajam
centram – jauna vadība
 Anastasija Miteniece

vērtējot arī dienesta mediķu darba
kvalitāti. Tāpat vairākus gadus
Neatliekamās medicīnisviņš ir mācībspēks Latvijas Unikās palīdzības dienesta
versitātē, Rīgas Medicīnas koledžā
(NMPD) Zemgales reun Paula Stradiņa medicīnas koleģionālajā centrā jūlijā
džā. «Esmu jau nedaudz iepazinies
darbu sāka jauna vadīar darba vidi Jelgavā. Svarīgākais
ba, jo ar mērķi ļauties
darbs tuvākajā nākotnē ir panākt,
jauniem profesionālai dienests Zemgales reģionā uzlajiem izaicinājumiem
labotu iedzīvotājiem savlaicīgu un
aprīlī vadītāja amatu
kvalitatīvu neatliekamo medicīnisatstāja Roberts Fūrmako palīdzību,» uzsver D.Sergejevs,
nis, bet maijā – vadītāja
norādot, ka būtiski ir nodrošināt
vietnieks Kristians Gaarī kvalitatīvas medicīniskās palanders. Uz amata vielīdzības nepārtrauktību. «Šobrīd
tām tika izsludināts konvalstī saskaramies ar mediķu
kurss, un 4. jūlijā NMPD
trūkumu. Protams, labot situāciju
Zemgales reģionālā
ir gana ilgs un komplicēts process,
centra vadību pārņētomēr, ņemot vērā, ka ilgstoši esmu
ma pieredzējis dienesta
apmācījis jaunos mediķus un palīārsts Dmitrijs Sergejevs
dzējis paaugstināt kvalifikāciju jau
(attēlā), savukārt par
pieredzējušiem, mudināšu to darīt
viņa vietnieci izraudzīta
arī kolēģus savā jaunajā darbavieIlona Indriksone.
tā,» tā D.Sergejevs.
Savukārt par Zemgales reNMPD pārstāve Ilze Bukša ģionālā centra vadītāja vietnieci
stāsta, ka, pateicoties pieredzei un izraudzīta I.Indriksone. Viņa ir
brigāžu mediķu vidū iemantotajai
autoritātei, konkursa komisija
par atbilstošāko vadītāja amatam
vienbalsīgi atzina D.Sergejeva kandidatūru. D.Sergejevs ir sertificēts
neatliekamās medicīnas ārsts,
kurš dienestā strādā jau teju 20
gadu. Darbu ātrajā palīdzībā viņš
sācis kā feldšeris, bet, iegūstot
ārsta izglītību, darbojies intensīvās
terapijas un reanimācijas brigādē.
Pēdējos sešus gadus ārsts strādāja
Medicīnas kvalifikācijas un mācību
centrā, līdzdarbojoties mediķu apmācību programmas izstrādē un

ārsta palīdze un vairāk nekā desmit gadu strādājusi NMPD gan
mediķu brigādē, gan arī organizējot brigāžu darbu vienā no Rīgas
brigāžu atbalsta centriem. Paralēli
darbam dienestā viņa bijusi Paula
Stradiņa koledžas docētāja, kā arī
darbojusies biedrībā «Baltijas HIV
asociācija».
Jāpiebilst, ka bijušais NMPD
Zemgales reģionālā centra vadītājs
R.Fūrmanis šobrīd strādā vienā no
trim ārstu speciālistu brigādēm
valstī, kurā darbojas augsti sertificēti anesteziologi reanimatologi
un ārstu palīgi, kas ar specializētu
vieglo transportu dodas palīgā
ātrās palīdzības brigādēm sevišķi
smagos un sarežģītos gadījumos,
piemēram, pie cietušajiem ar
smagām traumām. Bet K.Galanders, kurš bija NMPD Zemgales
reģionālā centra vadītāja vietnieks,
ir NMPD direktora vietnieks operatīvās vadības jautājumos. Viņa
pārziņā ir visi operatīvie vadības
procesi visa dienesta līmenī.
Foto: Ivars Veiliņš

Tirgotāji var pieteikties Piena, maizes un medus svētkiem
 Jana Bahmane
Pašvaldības iestāde «Kultūra»
piena, maizes un medus produktu ražotājus, kā arī amatniekus
aicina pieteikties XVIII Vispārējo
piena, maizes un medus svētku
gadatirgum, kas Hercoga Jēkaba laukumā notiks 25. augustā.
Pieteikumus var iesniegt līdz 16.
augustam.
Svētku nolikumā teikts, ka

pieteikumus gadatirgum var
iesniegt individuālie un rūpnieciskie piena, maizes un medus
produktu ražotāji, pārstrādātāji
un tirgotāji, kā arī citu pārtikas
produktu ražotāji un tirgotāji,
kuri ražošanas procesā izmanto
šos produktus, izņemot alkoholisko dzērienu, popkorna,
cukurvates, virpuļkartupeļu tirgotājus. Tāpat gadatirgū aicināti
piedalīties amatnieki, mājražotāji

un individuālie komersanti, kuru
piedāvātā produkcija izmantojama piena, maizes un medus
produktu pārstrādē, uzglabāšanā
un servēšanā.
Pieteikties gadatirgum elektroniski var līdz 16. augustam
vai kamēr ir brīvas tirdzniecības
vietas, aizpildot pieteikuma veidlapu vietnē www.festivali.jelgava.
lv. Tupat atrodams arī pasākuma
nolikums.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisija informē, ka 1. augustā
uzsākta vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu kandidātu pieteikumu
pieņemšana 6. oktobra 13. Saeimas
vēlēšanām. Pieteikumus līdz 27.
augustam var iesniegt Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11. Kandidātus
izvirzot, jāievēro Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums un Centrālās
vēlēšanu komisijas (CVK) instrukcijas
«Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošanas instrukcija» prasības.
Komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājaslapā
www.cvk.lv.
 Līdz 30. augustam slēgta satiksme
pār Svētes tiltu Bāra ceļā. Pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka
koka tiltam ir ielūzuši vairāki dēļi, tādēļ
drošības apsvērumu dēļ uz remonta
laiku tas slēgts. «Pilsētsaimniecības» hidrotehnisko būvju inženiere Ilva Meiere
stāsta, ka pagājušajā nedēļā konstatēts
ielūzis koka tilta klājs. «Piektdien uz tilta
tika izvietotas barjeras, ierobežojot satiksmi pār tiltu Bāra ceļā, taču iedzīvotāji
diemžēl nenovērtēja situācijas nopietnību un brīdinošās zīmes noņēma,» stāsta
I.Meiere. Remontdarbu laikā, kamēr tilts
pār Svēti Bāra ceļā pilnībā slēgts, iedzīvotāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus
pa Būriņu vai Miezītes ceļu.

Paziņojums par
publisko apspriešanu
koku ciršanai

• Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteiktajam un pamatojoties
uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Būvvaldes 30.07.2018. lēmumu Nr.466/4-5/K,
publiskajai apspriešanai tiek nodota 18 koku
ciršanas iecere Rīgas ielā un Pumpura ielā,
Jelgavā. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to, ka
nepieciešama retināšana (10 gab.) un koki ir daļēji
nokaltuši (8 gab.). Koku ciršanas ierosinātājs – SIA
«EfTEN Jelgava», Blaumaņa iela 5a – 2, Rīga.
• Lietuvas šosejā, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteiktajam un pamatojoties
uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Būvvaldes 31.07.2018. lēmumu Nr.470/4-5/K,
publiskajai apspriešanai tiek nodota koka ciršanas
iecere Lietuvas šosejā (kadastra apzīmējums
09000070247), Jelgavā. Koka ciršana paredzēta
sakarā ar plānotās degvielas un auto gāzes uzpildes stacijas ar veikalu Lietuvas šosejā 2A, Jelgavā,
iebrauktuves izbūvi. Koka ciršanas ierosinātājs
– SIA «KOOL Latvija», Bērzaunes iela 11, Rīga.
Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018.
līdz 16.08.2018. (ieskaitot). Ar koku ciršanas
ieceres materiāliem publiskās apspriešanas
laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522,
63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576)
Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30),
kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas
atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks
ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas
pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas
rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.
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Izglītības iestādes gatavo jaunajai
mācību sezonai
 Jana Bahmane

Gatavojoties jaunajam mācību cēlienam, teju visās pilsētas izglītības
iestādēs norit remontdarbi, pielāgojot mācību telpas mūsdienu
prasībām, labiekārtojot izglītības iestāžu teritoriju un uzlabojot vides
pieejamību. «Lai pilnvērtīgāk izvērtētu pašreizējo situāciju, veicinātu
izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanu, plānveidīgi un
mērķtiecīgi veiktu piešķirtā finansējuma izlietojumu un nodrošinātu
ēku ekspluatācijas drošību, pērn visām pilsētas izglītības iestādēm
sākām veikt energosertifikāciju, kuru šogad pabeigsim. Tāpat
turpinām iepriekšējā gadā iesākto izglītības iestāžu ēku tehnisko
apsekošanu, izvērtējot to tehnisko stāvokli un nosakot veicamo
darbu prioritātes nākamajā gadā, un tas ir rūpīgs un darbietilpīgs
process,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists
būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos Andris Baltais.
Šogad no pašvaldības budžeta plānotās apstākļus peldēšanas nodarbību norisei.
izmaksas izglītības iestāžu remontdar- Līdztekus tam «Rotaļā» izremontēta
biem, teritorijas labiekārtošanai, projektu viena kāpņu telpa, nomainot arī kāpņu
un tehniskās dokumentācijas sagatavo- segumu. Kā norāda bērnudārza vadīšanai pirmsskolas izglītības iestādēm ir tājas vietniece Kristiāna Pētermane,
387 668 eiro, vispārizglītojošām izglītības kāpnēm šogad aprit 43 gadi – tagad tās ir
iestādēm – 559 829 eiro, bet interešu skaistākas un drošākas. Bet pirmsskolas
izglītības iestādēm – 69 232 eiro.
izglītības iestādes «Zīļuks» un «Zemenīte»
Līdzīgi kā pērn, arī šovasar vērienīgi šovasar tikušas pie jaunām būvēm – «Zīremontdarbi notiek Jelgavas 2. inter- ļuka» teritorijā izbūvēta daudzfunkcionānātpamatskolā – tiek siltināts iestādes la āra nojume, ko var pielāgot nodarbību
internāta korpuss, rekonstruēts jumts, kā un pasākumu norisei, bet «Zemenītē»
arī veidota stikla galerija, kas ēku savienos – saimniecības ēka.
ar sporta zāli. A.Baltais norāda, ka pirms
Līdztekus izglītības iestāžu remontam
rekonstrukcijas ēkai bija liels siltumener- notiek arī projektēšanas darbi, paredzot
ģijas patēriņš, jo kopš tās uzcelšanas mācību iestāžu infrastruktūras uzlabobūtiskas pārmaiņas
šanu nākotnē. «Jau
nebija piedzīvotas,
esam izstrādājuši
Šogad izglītības iestāžu
līdz ar to arī atpirmsskoremontdarbos pašvaldība iegulda projektu
bilstoši mūsdienu
las izglītības iesprasībām jāuzlabo
tādes «Kamolītis»
vairāk nekā 1 miljonu eiro.
ugunsdrošība un vijumta rekonstrukcides pieejamība. Līdztekus šiem darbiem jai, bērnudārzam «Gaismiņa» izstrādāta
izglītības iestādē norit ēdināšanas bloka tehniskā dokumentācija, lai drīzumā
remontdarbu 2. kārta, bet, pārbūvējot 1. uzsāktu virtuves un sanitārā mezgla
stāva telpu, jaunu izvietojumu un veidolu telpu remontdarbus. Savukārt bērnu un
iegūst divas mājturības klases.
jauniešu centra «Junda» nometnes vietā
Savukārt Jelgavas 4. sākumskolā un «Lediņi» plānota kādreizējā guļamkorTehnoloģiju vidusskolā šovasar notiek pusa ēkas pārbūve par mācību korpusu
mazo sporta zāļu remonts, ierīkojot un – jau izstrādāts un apstiprināts projekts,
uzlabojot ventilācijas sistēmu, apgais- kas paredz izveidot četras mācību telpas,
mojuma kvalitāti un izbūvējot grīdas katru 42 kvadrātmetru platībā,» stāsta
atbilstoši telpu funkcionālajai izmanto- A.Baltais. Viņš papildina, ka ēka «Ledišanai. 4. sākumskolas direktores vietniece ņos» ilgus gadus stāvējusi neizmantota
Aija Kuķalka stāsta, ka, ņemot vērā lielo un bijusi kritiskā stāvoklī, līdz ar to tā bija
skolēnu skaitu, sporta stundas skolā vien- jāiekonservē vai jāpieņem lēmums par tās
laicīgi notiek trim klasēm, tādēļ vajadzīgas nojaukšanu vai pārbūvi. Pērn ēkai veikta
papildu telpas. Šovasar remontdarbi tehniskā apsekošana, pieņemot lēmumu
tiek veikti telpā, kur agrāk notika civilās par tās turpmāku izmantošanu, kā arī
aizsardzības mācības, tādēļ sākotnēji tā nomainīts jumta segums. ««Jundā» pēc
nebija paredzēta sporta stundu norisei.
telpām ir liels pieprasījums, tādēļ papildu
Arī citās izglītības iestādēs tiek uzla- mācību klases noteikti būs noderīgas.
botas koplietošanas telpas, piemēram, Ēkā varēs uzturēties gan vasaras sezonā,
2. pamatskolā, 3. sākumskolā un 5. vi- izmantojot arī terasi, gan ziemā, jo tā
dusskolā notiek gaiteņu vai kāpņu telpu būs apsildāma,» atklāj galvenais speciāremontdarbi.
lists būvniecības un ēku ekspluatācijas
Pārmaiņas piedzīvo arī pirmsskolas jautājumos.
izglītības iestādes – bērnudārzā «KamoJāpiebilst, ka vērienīgi rekonstrukcijas
lītis» šovasar izremontēts 1. stāva gaite- darbi, kurus plānots pabeigt līdz 2019.
nis, nomainot durvis un ierīkojot jaunu gada septembrim, joprojām norit Jelapgaismojumu, bet iestādes teritoriju gavas Valsts ģimnāzijā. Bet bērnudārzā
ieskauj jauns žogs, kas ir augstāks un «Sprīdītis» notiek energoefektivitātes
drošāks par iepriekšējo. Savukārt «Lācītī» uzlabošanas pasākumi, siltinot fasādi,
un «Vārpiņā» izremontētas grupu telpas, nomainot durvis un logus, izbūvējot jumbet «Rotaļas» peldbaseinā nomainīta ven- tu un veicot citus būtiskus darbus. Tos
tilācijas sistēma, nodrošinot piemērotus paredzēts pabeigt šogad.

Foto: Ivars Veiliņš
Vērienīgi remontdarbi šovasar notiek Jelgavas 2. internātpamatskolā – tur tiek siltināta viena no izglītības iestādes ēkām,
kas atrodas līdzās sporta zālei, kā arī turpinās skolas ēdināšanas telpu remontdarbi. Pērn, nomainot novecojušās komunikācijas un pielāgojot telpas mūsdienu sanitārajām prasībām, tika atjaunots virtuves bloks, bet šovasar remontdarbi norit
ēdamzālē – tur ierīkota ventilācijas sistēma, nomainīts apgaismojums un grīdas segums. Tāpat izglītības iestādes 1. stāvā,
pārveidojot plašu mācību telpu, tiek veidoti divi mājturības kabineti. «Iepriekš šajā telpā bija zēnu mājturības kabinets, bet
meitenēm mājturība notika citviet. Šobrīd plašais puišu darbmācības kabinets pārtop divos, lai zēnu un meiteņu mājturības
stundas varētu notikt blakus telpās,» skaidro Jelgavas 2. internātpamatskolas direktores vietnieks Kaspars Tiltiņš. Jāpiebilst,
ka būvdarbu gaitā 2. internātpamatskolā plānots izveidot arī stikla galeriju, kas skolas korpusu savienos ar sporta zāli,
Proti, līdz šim abas ēkas bija savienotas caur 2. un 3. stāvu, bet stikla galerija savienos abu ēku 1. stāvu, tādējādi sniedzot
iespēju no skolas 1. stāva gaiteņa nokļūt sporta zālē. Būvdarbu gaitā, kuru norise plānota līdz 1. decembrim, pārejā, kas
savieno abas ēkas, plānots izveidot centrālo ieeju, pielāgojot to cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks» šovasar
tikusi pie daudzfunkcionālas āra nojumes, ko var
pielāgot gan nodarbībām, gan dažādiem pasākumiem. «Āra nodarbības mums ir ļoti aktuālas,
tādēļ esam gandarīti, ka tagad mums ir āra
nojume – tā atrodas netālu no mazdārziņiem, kur
bērni audzē augus un dārzeņus. Nojumē audzēkņi
var apgūt jaunas zināšanas un veikt eksperimentus, esot tuvāk reālajai videi,» vērtē bērnudārza
vadītāja Inga Donova. Zīmīgi, ka jaunajā nojumē,
kuras platība ir 21,2 kvadrātmetri, 1. jūnijā notika
bērnudārza grupiņu izlaidums, un izglītības iestādes vadītāja stāsta, ka tur plānots rīkot arī citus
svētkus – nojumei ir apgaismojums un ap to ir
zāliens, kurā var salikt solus pasākuma apmeklētājiem. Tāpat iestādes ārtelpu šovasar papildinājusi
jauna velosipēdu novietne.

Līdz aizvadītā gada vasarai būtiski iekštelpu remontdarbi Jelgavas 5. vidusskolā
nebija notikuši kopš skolas uzcelšanas 20.
gadsimta 70. gados. Pērn četru stāvu augstumā tika rekonstruētas izglītības iestādes
centrālās kāpnes, bet šovasar remontu
piedzīvo 2. stāva gaitenis. Darbu gaitā tiek
mainītas arī visas tajā esošās durvis un
apgaismojums, izglītības iestādes telpas
padarot gaišākas un mūsdienīgākas.

«Žogs, kas ieskāva bērnudārzu, bija 36 gadus vecs
un neatbilda drošības noteikumiem – tam pārkāpjot,
mūsu teritorijā mēdza iekļūt citi bērni. Taču jaunais
žogs, kas izveidots ap visu pirmsskolas izglītības
iestādes teritoriju, ir pusotru metru augsts, un tas ir
būtiskākais ieguvums,» stāsta pirmsskolas izglītības
iestādes «Kamolītis» vadītāja Anita Bērziņa. Viņa
Pirmsskolas izglītības iestādē «Vārpiņa» šovasar rekonstruētas «Sienā- papildina, ka tāpat šovasar izremontēts bērnudārza
zīšu» grupiņas telpas bērnudārza 2. stāvā. Remontdarbi veikti grupas 1. stāva gaitenis, kas iepriekš bija tumšs un drūms,
telpā, garderobē, tualetē un virtuvē, nodrošinot to atbilstību mūsdienu bet šobrīd tajā ir jauns LED apgaismojums un durvis,
prasībām un pieejamību bērniem.
turklāt gaiteņa galā uzstādītas ugunsdrošās durvis.

«Agrāk šajā telpā notika civilās aizsardzības mācības, tādēļ
sākotnēji tā nebija plānota kā sporta zāle. Taču, ņemot vērā,
ka mūsu izglītības iestādē ir daudz skolēnu un sporta stundas
vienlaicīgi notiek trim klasēm, šo telpu vajadzēja pielāgot sporta nodarbībām. Iepriekšējos gados tajā nomainīta ventilācijas
sistēma, bet šogad turpinās apdares, elektromontāžas un
grīdas izbūves darbi. Tāpat par izglītības kvalitātes gada balvas
«Zelta grauds» naudas balvu esam iegādājušies sporta aprīkojumu, ko plānojam uzstādīt sporta zālē, kad remontdarbi būs
noslēgušies,» stāsta Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece Aija Kuķalka. Jāpiebilst, ka līdzīgi remontdarbi šovasar
veikti arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas mazajā sporta zālē.
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Notiks starptautisks
futbola turnīrs

No 3. līdz 5. augustam Jelgavā un Iecavā
norisināsies starptautisks futbola turnīrs
«Neatkarības kausa izcīņa». Tas notiks
pirmo gadu, lai Latvijas jaunajiem futbolistiem nodrošinātu starptautisku spēļu
praksi. Turnīrā startēs divas Latvijas U-16
izlases komandas un futbolisti no Vācijas, Polijas, Somijas, Anglijas, Čehijas un
Ukrainas. Komandas tiks sadalītas divās
apakšgrupās. Jelgavā notiks B apakšgrupas spēles, viena pusfināla spēle un
spēles par medaļām, kā arī apbalvošanas
ceremonija. Skatītājiem ieeja uz spēlēm
būs bez maksas. Vairākas turnīra spēles,
cīņa par 3. vietu un fināls tiks translēts
portālā sportacentrs.com. Turnīru rīko
Latvijas Futbola federācija sadarbībā ar
«Baltic Football School».
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Uzvar Ventspilī

Latvijas 3x3 basketbola komanda «Rīga» ar
jelgavnieku Edgaru Krūmiņu (attēlā) sastāvā
apliecinājusi savu šābrīža Latvijas labākās 3x3
basketbola komandas
statusu, uzvarot FIBA
«Challenger» sērijas turnīrā Ventspilī. «Sajūtas ir
neaprakstāmas! Pirmo
reizi Latvija rīkoja «Challenger» turnīru,
un tajā uzvarēja tieši latviešu komanda.
Milzīgs ir prieks par to, ka finālā mums
izdevās pieveikt pasaules ranga pirmo
komandu,» atzīst E.Krūmiņš, kurš spēlēja
kopā ar Agni Čavaru, Kārli Lasmani un
Nauri Miezi. Turnīrā startēja 16 komandas
no astoņām valstīm.

Iegūst sabiedriskā labuma
organizācijas statusu

Ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu
biedrībai «Basketbola klubs «Jelgava»»
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. «Tas apliecina, ka mūsu
darbība sporta attīstībā un sabiedrības
veselības veicināšanas pasākumos ir
oficiāli novērtēta kā sabiedrībai nozīmīga, un tas gandarī,» norāda BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils.
Viņš pieļauj, ka tas arī palīdzēs klubam
piesaistīt atbalstītājus, jo saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 12.
pantu un likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 10. pantu ziedotājiem
paredzēti nodokļu atvieglojumi. «Līdz
šim gan nav bijis tā, ka atbalstīt klubu
kāds atteiktos tikai tāpēc, ka mums
šāda statusa nav,» piebilst D.Ušvils.

Mediju komandas
sacentīsies futbolā

7. augustā Jelgavā norisināsies otrais
starptautiskais mediju futbola turnīrs
«Artura Vaidera kauss», kurā sacentīsies
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mediju
pārstāvji, kā arī mājinieki – Jelgavas komanda, kuras rindās būs Latvijas futbola
zvaigznes Kaspars Gorkšs, Māris Verpakovskis, Marians Pahars un citi. Turnīrs
norisināsies FK «Jelgava» stadionā Kārklu
ielā 6, spēļu sākums – pulksten 11. Skatītājiem ieeja būs bez maksas. Turnīru
organizē Artura Vaidera fonds sadarbībā
ar Latvijas Futbola federāciju, FK «Jelgava» un restorānu «Kreklu krogs». Kausa
mērķis ir futbola popularizēšana Latvijā,
tāpēc plānots, ka turnīrs katru gadu
notiks citā vietā. Šogad organizētāji par
turnīra mājvietu izvēlējās Jelgavu.

Pasaules čempionātā izcīna 5. vietu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Uzrādītais rezultāts ir ļoti
labs, turklāt puišus no
trešās vietas šķīra mazāk
nekā sekunde,» Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) kanoe airētāja
Matīsa Ozola un brocenieka Anša Grišāna pasaules
čempionātā junioriem izcīnīto 5. vietu 1000 metros divniekiem vērtē BJSS
airēšanas treneris Sergejs
Bobkovs.
Pasaules čempionātā junioriem un
U-23 smaiļošanā un kanoe airēšanā
Bulgārijā startēja desmit Jelgavas
sportisti. Visaugstvērtīgāko rezultātu
uzrādīja M.Ozols un A.Grišāns – viņiem 22 laivu konkurencē 5. vieta.
«Pērn pasaules čempionātā junioriem
šis divnieks izcīnīja 10. vietu, bet
šogad Eiropas čempionātā Matīss
startēja ar jelgavnieku Alekseju
Ševcovu. Izanalizējot Eiropas čempionāta rezultātus un ņemot vērā,
ka nākamgad Matīss ar Alekseju
kopā vairs nevarēs startēt, jo Matīss
būs citā vecuma grupā, bet Aleksejs

akcentu liks uz startu vieniniekā,
nolēmām šajā pasaules čempionātā
atkal salikt pārī Matīsu ar Ansi,»
stāsta treneris.
10. vietu U-23 grupā 1000 metros
vieniniekā izcīnīja kanoe airētājs
Roberts Lagzdiņš. Savukārt sieviešu
U-23 konkurencē Jelgavas sportiste
Jūlija Gutova ieguva 16. vietu gan
200, gan 500 metros vieniniekā. Šajā
nedēļas nogalē Roberts un Jūlija startēs Latvijas čempionātā Limbažos,
kurā cīnīsies par ceļazīmi uz pasaules
čempionātu pieaugušajiem. Treneris
norāda, ka ar katrām sacensībām
mūsu sportistu sniegums uzlabojas
un viņi pamazām sāk iejusties jaunajā
– U-23 – grupā.
Vēl pasaules junioru čempionātā
A.Ševcovs 1000 metros kanoe vieniniekā izcīnīja 13. vietu, kanoe četrinieks – A.Ševcovs, M.Ozols, Vitālijs
Upenieks un Jurijs Ševcovs – 13. vietu
500 metros. Savukārt smaiļotājam
Egilam Kalnam 1000 metros vieniniekā 26. vieta, četriniekam – E.Kalnam, Otto Gerberam, Zigmāram
Cinovskim un Gintam Markavičam
no Brocēniem – 23. vieta un Katrīnai
Smiltniecei ar rīdzinieci Margu Ritu
Ošu divnieku 500 metros – 20. vieta.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas kanoe airēšanas treneris Sergejs Bobkovs (centrā)
ir gandarīts par sava audzēkņa Matīsa Ozola
(no kreisās) un brocenieka Anša Grišāna 5. vietu
pasaules čempionātā junioriem.
Foto: no M.Ozola arhīva

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
airētājs Jānis Timbors pasaules U-23 čempionātā
akadēmiskajā airēšanā izcīnīja 12. vietu. «Jānim šajā
vecuma grupā ir pirmais
gads, tāpēc lielu cerību
mums nebija – tas drīzāk
bija kā tests, lai redzētu,
kur šobrīd atrodamies, salīdzinot ar citām valstīm,»
norāda trenere Agita Puriņa, piebilstot, ka Jānis ne
tikai iekļuva B finālā un
izcīnīja 12. vietu, bet arī
uzrādīja savu labāko laiku.
Pasaules čempionāts norisinājās
Polijā, un Jāņa klasē 2000 metru
distancē startēja 25 laivas. «Pārbaudījumi sākās jau ar priekšbraucienu,
kurā Jānis tika ielozēts kopā ar ļoti
stipriem konkurentiem,» norāda
trenere. Priekšbraucienā J.Timbors

startēja kopā ar airētājiem no Īrijas,
Vācijas, Austrālijas un Francijas.
Starts Jānim padevās labs, un viņš
iekļuva ceturtdaļfinālā. «Jau tad
sapratām, ka Jānis izdarījis vairāk,
nekā bijām cerējuši, un ar katru
nākamo sacensību kārtu gribējās
uzrādīt arvien labāku rezultātu,»
stāsta A.Puriņa. Piecu dienu laikā
Jānim distance bija jāveic četras
reizes, un finālā tomēr pietrūcis
spēka. «Nav viegli startēt apmēram
30 grādu temperatūrā. Un arī vējš,
lai gan pūta, veldzējumu nesniedza,»
piebilst trenere.
Finālā J.Timbors distanci veica
7:06,08 minūtēs, kas ir arī viņa līdz
šim labākais laiks. «Atlikušajā sezonā mērķis ir distanci veikt ātrāk
par septiņām minūtēm, un Jānis
to mēģinās realizēt Eiropas U-23
čempionātā, kas septembra sākumā
notiks Baltkrievijā,» stāsta trenere,
piebilstot: aizvadītais čempionāts
tomēr parādījis, ka šābrīža labākais
Latvijas akadēmiskais airētājs U-23
grupā spēj konkurēt arī pasaulē.

Foto: Agita Puriņa

SIA «SKONTO Concrete Cladding»
(reģ.Nr.40203099258) aicina darbā

DARBINIECES(-KUS).

Galvenie pienākumi:
• sagatavot veidņus un veikt plātņu izgatavošanu;
• veikt plātņu pēcapstrādes un iepakošanas darbus;
• kontrolēt izgatavotās produkcijas kvalitāti.
Prasības:
• vidējā vai profesionālā izglītība, vēlams tehniskajās
zinātnēs;
• vēlama darba pieredze betona izstrādājumu ražošanā;
• precizitāte, augsta atbildības izjūta, centīgums;
• iespēja strādāt maiņu darbu.
Piedāvājam:
• iespēju piedalīties unikāla ražošanas uzņēmuma izveidē;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• apmācību uz vietas uzņēmumā par uzņēmuma līdzekļiem darbam pie ražošanas iekārtām, kravu stiprināšanā
un drošā pārvietošanā;
• konkurētspējīgu atalgojumu (1000–1500 EUR (bruto)).
CV sūtīt pa e-pastu info@skontocc.com.
Tālrunis 26637211.

SIA «BVP» (reģ.Nr.40003948365)
būvmateriālu veikals «Pilsēta» piedāvā darbu

PĀRDEVĒJAM(-AI)/KLIENTU KONSULTANTAM(-EI)
skrūvju un santehnikas nodaļā.

Mēs piedāvājam:
• izaugsmes iespējas;
• iegūt jaunas zināšanas;
• stabilu atalgojumu.
Jūsu pienākumi būs:
• konsultēt un apkalpot klientus;
• rūpēties par preču izvietojumu veikalā.
Prasības:
• vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• pozitīva attieksme.
CV sūtīt pa e-pastu ivars.gutmanis@bvp.lv.
Tālrunis 26666616.

Piedāvā darbu
SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810) aicina darbā autoiekrāvēja vadītājus(-as) otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu
ielā 4. Uzņēmums nodrošina visas sociālās
garantijas un daļēji sedz transporta izmaksas. CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.
lv vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.
Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu administratorei(-am). CV sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv. T.28357481.
Restorāns bārs «Plate» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu viesmīlim(-ei) un pavāram(-ei). CV sūtīt pa e-pastu restorans@
hoteljelgava.lv. T.29225918.

Debijā pārspēj cerēto Trīs jelgavnieces – Latvijas
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čempiones vieglatlētikā

 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē Daugavas
stadionā Rīgā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un
sportistiem vecumā līdz 23
gadiem. Pieaugušo grupā
par čempioni diska mešanā kļuva jelgavniece Dace
Šteinerte, bet čempiones
titulu 400 metru barjerskrējienā izcīnīja Anna
Ševčenko, savukārt U-23
grupā par Latvijas čempioni 5000 un 10 000 metru
skrējienā kļuva Anastasija
Geraseva.
D.Šteinertei izšķirošais bija piektais metiens, kurā viņa disku raidīja
51,18 metrus tālu. «Šis ir mans labākais rezultāts šajā sezonā. Tiesa,
līdz personīgajam rekordam, kas ir
51,48 metri, mazliet pietrūka,» savu
sniegumu vērtē D.Šteinerte.
Savukārt A.Ševčenko atklāj, ka
viņai šīs bija sezonas pēdējās sacensības un pēc tik saspringtas sezonas
jūtams nogurums. «Bija reāli grūti,
bet es centos,» saka Anna, kura
400 metru barjerskrējiena distanci
veica 1:03,27 minūtēs. Lai gan viņai
neizdevās izpildīt savu mērķi – barjerskrējienu veikt ātrāk nekā minūtē
–, viņa uzlaboja 27. jūlijā Baltijas
valstu U-20 komandu čempionātā
vieglatlētikā uzrādīto rezultātu, kas
bija 1:03,87 minūtes. Jāpiebilst, ka
A.Ševčenko startēja arī 400 metru

skrējienā, izcīnot 7. vietu
Par Latvijas čempioni 5000 un
10 000 metru skrējienā U-23 grupā
kļuva Jelgavas vieglatlēte A.Geraseva.
Viņa 5000 metros pieaugušo ieskaitē
ieņēma 4. vietu, 10 000 metros – 3.
vietu, bet U-23 grupā tie bija labākie
rezultāti, līdz ar to viņa kļuva par
Latvijas U-23 čempioni. Sportiste
5000 metru distanci veica 19:21,12
minūtēs, bet 10 000 metru – 40:56,18
minūtēs.
Jelgavas vieglatlēti izcīnīja arī trīs
sudraba un vienu bronzas medaļu.
Anastasija Vidončikova ieguva 2.
vietu 5000 metru skrējienā pieaugušo konkurencē (rezultāts – 19:02,79
minūtes) un 2. vietu 3000 metru kavēkļu skrējienā ar rezultātu 11:47,51
minūte. Tāpat 2. vietu šķēpa mešanā
vīriešiem pieaugušo grupā izcīnīja
jelgavnieks Gatis Čakšs ar rezultātu
76,55 metri. Jāpiebilst, ka G.Čakšs
jau 5. augustā dosies uz Eiropas čempionātu vieglatlētikā, kas 7. augustā
sāksies Berlīnē. Savukārt 3. vietu
lodes grūšanā Latvijas U-23 čempionātā izcīnīja Emīls Svens Bumbieris
ar rezultātu 10,87 metri.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēknēm A.Gerasevai, A.Ševčenko
un A.Vidončikovai šīs bija pēdējās
sacensības šosezon. «Lai gan Latvijas
čempionātā meitenes neparādīja savu
labāko sniegumu, domāju, ka kopumā sezona ir veiksmīga, jo viņām
izdevās uzstādīt jaunus personīgos
rekordus,» saka BJSS vieglatlētikas
trenere Aļona Fomenko.

PPII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) savam
kolektīvam aicina pievienoties jauku, aktīvu
un radošu pirmsskolas izglītības skolotāju.
CV sūtīt pa e-pastu sanita_viluma@inbox.lv.
T.26123171, 63020137 (vadītāja Sanita).
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.
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) ir strauji
augoša būvfirma, kas piedāvā darbu sertificētam(-ai) būvinženierim(-ei) ar labām
latviešu valodas zināšanām un personāldaļas
speciālistam(-ei) ar pieredzi un sertificētiem
tāmētājiem(-ām). CV, norādot vakanci, sūtīt
pa e-pastu diana@eilaj.lv. T.63112710.

Meklē darbu
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Aukles vai aprūpētājas darbu. Ir medicīniskā izglītība. Varu aprūpēt vecu cilvēku
un palīdzēt mājas darbos. T.28236557.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai
Ivanskai, no vīra uz mūžu atvadoties.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
RITA GRIETĒNA (1938. g.)
OLGA DISKA (1953. g.)
ERNESTS NORDENS (1951. g.)
LIDIJA ĀRIJA ROZENTĀLE (1925. g.)
EDGARS KARLSINKIS (1940. g.)
SMUIDRĪTE AINA STRAUTIŅA (1940. g.)
NADEŽDA GEIDĀNE (1933. g.)
ILZE DUKULE (1954. g.)
MIHAILS IVANSKIS (1957. g.)
ARVILS VIĻUMS (1980. g.). Izvadīšana
02.08. plkst.14.30 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. augusts
LTV1
5.45 Momentuzņēmums.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2691.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 87.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Rozamunde Pilčere. Sargeņģelis. Romantiska drāma (ar subt.).
12.35 Mans zaļais dārzs.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
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. 175. un 176.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 86.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2691.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.55  TV PIRMIZRĀDE. Gandrīz brīvdienas.
Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.10  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.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. 5.sērija.
0.40 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
1.25 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 8.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 1.sērija (krievu val., ar subt.).
8.00 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 173. un 174.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
Latvija – Horvātija.
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.*
17.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
19.25 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.00  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.55  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
21.50  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.35 Jauniešu kora koncerts.*
1.45 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.). 55.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 65.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 16.sērija.
11.40 Slikto randiņu hronika.
Francijas romantiska komēdija. 2016.g.
13.35 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 15.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 17.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
XX gadsimta sākums. Krievijas detektīvfilma. 1986.g.
22.50 Dublieris. Krievijas komēdija. 2013.g.
0.30 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
1.55 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
2.40 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
8.50 Krēsla. Rītausma. 2.daļa.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 6.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 13.un 14.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 43. un 44.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 91. un 92.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 21.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 45.sērija.
21.15 Kobra 11-22. Seriāls. 11.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 13.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 45.sērija.
1.55 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 29., 30. un 31.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 7. augusts
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2692.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 88.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Personība. 100 g kultūras.*
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 1.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. 177. un 178.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 87.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2692.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.55  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Izpostītā ligzda. LTV iestudējums. 3. un 4.sērija.
22.35 Latviešu jaunie režisori. Dace Pūce. Tango. Latvijas drāma. 2016.g.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20 Pelnu sanatorija. Latvijas drāma. 2016.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 9.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 5.sērija.
8.00 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
8.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 175. un 176.sērija.
9.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
13.35 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 junioriem.
Latvija – Grieķija.*
15.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.20  Slepkavības ziemeļos. Detektīvseriāls. 15. un 16.sērija.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
23.10  Polinēzijas salu dārgumi. Dokumentāla filma.
0.10  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
0.45 Anekdošu šovs.*
1.40 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.). 56.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 66.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 17.sērija.
11.40 Plūškoka smarža. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 16.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 18.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Inga Lindstrēma. Visi mīl Elīnu.
Vācijas romantiska drāma. 2016.g.
23.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.00 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
1.35 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 56.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. 13.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 X cilvēki. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 11.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 44. un 45.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 93. un 94.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 22.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 46.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 17.sērija.
23.25 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.25 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 46.sērija.
1.55 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 32., 33. un 34.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Trešdiena, 8. augusts
LTV1
5.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2693.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 89.sērija.

TV PROGRAMMA
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.12  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 179. un 180.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 88.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2693.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.55  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.15 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 5.sērija.
22.45 Nakts ziņas. 22.54 Sporta ziņas. 22.56 Laika ziņas.
23.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.10  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.50  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
1.50 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 10.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Zemes stāsti.*
8.00 Province (ar subt.).*
8.35 Muhtars atgriežas 2.* Seriāls (ar subt.).
9.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 177. un 178.sērija.
10.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
16.20  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.10 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
23.00 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Kanādas. 7.posms.*
1.00  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.50 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.). 57.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 67.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 18.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Visi mīl Elīnu. Romantiska drāma. 2016.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 17.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 19.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.30 Likumam paklausīgs pilsonis. ASV drāma. 2009.g.
0.35 Nodevējs mūsu gaumē. Lielbritānijas un Francijas trilleris.
2.20 Degpunktā 8.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 Noķeriet sīko! ASV ģimenes filma. 2004.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 17.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 45. un 46.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 95. un 96.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 23.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 47.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
0.10 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.05 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 47.sērija.
2.30 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 9. augusts
LTV1
5.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2694.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 90.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Osokini. Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija. LTV dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.10  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

Ceturtdiena, 2018. gada 2. augusts
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 181. un 182.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 89.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2694.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.55  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
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. 5.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20 Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā.*
0.20 Latvijas gredzens. Kurzeme. Lielkoncerts «Pūt, vējiņi!».*

21.10  Alekss Igo. Baltā dāma. Krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20 Daudz laimes, jubilār!*
0.05  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
0.55  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
1.55  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.35 Sirds stīgu spēle. Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.*

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 1.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.35 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
9.30 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 179. un 180.sērija.
10.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
16.00  TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības ziemeļos 2.
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.15 Dzīve pie polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Dzīvības loks. Kalnu gari. Dokumentāla filma.
20.15 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
23.00 Inese pirmā! Dokumentāla filma.
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

5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 2.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.05 Dzīve pie polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.sērija (krievu val., ar subt.).
8.55 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
9.50 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 181. un 182.sērija.
10.55 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
15.00 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 5.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
17.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.15 Dzīve pie polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
19.50 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
20.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
23.15  Uzmanības centrā. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
1.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.25 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 5.sērija
(krievu val., ar subt.).
3.50 Ciemos. TV spēle.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT

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.). 58.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 68.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 19.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Pa mīlestības pēdām. Melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 18.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 20.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 11.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
23.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2017.g. 14.sērija.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.35 900 sekundes.*
4.25 Karamba! Humora raidījums.

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.). 59.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 69.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 20.sērija.
11.50 Rozamunde Pilčere. Mīlas paisums un bēgums. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 19.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 3. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
23.20 Ilgākais ceļojums. ASV romantiska drāma. 2015.g.
1.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

LTV7

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Gārfīlds 2. ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji.
Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 46. un 47.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 97. un 98.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 24.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 48.sērija.
21.15 Nakts muzejā. ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
23.30 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 8.sērija.
1.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 48.sērija.
2.05 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 37., 38. un 39.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 10. augusts
LTV1
5.00 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2695.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 91.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.15  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 183. un 184.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 90.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2695.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.45 Aculiecinieks.*
19.00 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 Doktors Dūlitls 2. ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
12.00 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 18.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. 21.–24.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 99. un 100.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Atkal 17. ASV komēdija. 2009.g.
22.20 Pollija ir klāt. ASV romantiska komēdija. 2004.g.
0.20 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 13.sērija.
1.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.35 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 40.–43.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 11. augusts
LTV1
5.30 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Raimonds Graube.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Runcis Zābakos. Vācijas pasaku filma. 2010.g.
11.40 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.20 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.50 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.00 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.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Es mīlu ēdienu!*
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20 Kā tapa Likteņdārzs. Dokumentāls atskats.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Likteņdārza atklāšanas koncerts.
23.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.10  Uzmanības centrā. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.

Ceturtdiena, 2018. gada 2. augusts
1.25 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
3.30 Labvakar! Leģendārā LTV raidījuma jubileja.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 2.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 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
Pārraide no Kanādas. 7.posms.*
15.45 Dzīve pie polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.sērija (krievu val., ar subt.).
16.35 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.35 Latvija man. Dokumentāla filma.
18.05 Īstās latvju saimnieces.*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.55  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.55 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
23.15  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.05 Daudz laimes, jubilār!*
1.45 Ar sapni mugursomā.*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 224.–226.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

TV PROGRAMMA

7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Garšu skola. 1.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).
10.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
13.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
13.50  Runcis Zābakos. Vācijas pasaku filma. 2010.g.
14.55 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 224.–226.sērija.
16.15 Supernova 2018.*
18.25 SOKO Štutgarte. Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.05 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Berlīnes.
23.05 Klimpu blūzs. Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.
0.45 Īstās latvju saimnieces.*
1.45 Volontieri. Dokumentāla filma.
2.45 Imanta–Babīte pietur...*
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Garšu skola. 1.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 4. un 5.sērija.
5.55 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7.05 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 6.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. 3.sērija.
10.00 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 2011.g. 18. un 19.sērija.
11.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 3.sērija.
12.35 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2. un 3.sērija.
14.30 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 11.sērija.
15.35 Bernards. Animācijas seriāls.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7. Vācijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 59. un 60.sērija.
22.20 Viņpus. ASV un Lielbritānijas fantastikas drāma. 2010.g.
0.55 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
1.35 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 3.sērija.
2.20 Hūberts un Štallers 7. Vācijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
3.55 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 11. un 12.sērija.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

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. 7.sērija.
12.50 Spēles plāns. ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
15.05 Spaidervika hronikas. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
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17.00 Augšup. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 7.sērija.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. Atgriešanās uz Zemes.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2013.g.
22.10 X cilvēki 2. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
0.55 16 kvartāli. ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.50 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
3.40 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 7.sērija.

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.50 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2017.g. 14.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 10.sērija.
7.55 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.05 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 15., 16. un 17.sērija.
11.35 Amerikas sliktākie pavāri 7. Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
13.35 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
14.30 Bernards. Animācijas seriāls.
14.40 Vasara Mazūrijā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 57. un 58.sērija.
23.15 Melnā kase. ASV detektīvdrāma. 2014.g.
1.20 Inga Lindstrēma. Pa mīlestības pēdām. Melodrāma. 2006.g.
2.45 Rozamunde Pilčere. Mīlas paisums un bēgums. Melodrāma.
4.15 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
6.50 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti. 6.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Virtuve 5. Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
12.10 Virtuve 6. Krievijas seriāls. 1., 2. un 3.sērija.
13.40 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 19.sērija.
14.45 Nakts muzejā. ASV piedzīvojumu komēdija.
16.55 Atkal 17. ASV komēdija. 2009.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Augšup. ASV animācijas filma. 2009.g.
21.35 Spaidervika hronikas. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.30 Tumšās ēnas. ASV fantāzijas komēdija. 2012.g.
1.45 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
2.10 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 44.–47.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Topošo vecāku
skola
1. augustā pl. 1730
22. augustā pl. 1730

20. augustā pl. 1730

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*

21. augustā pl. 1000

Kas jāņem vērā, uzsākot
uzņēmējdarbību?

Svētdiena, 12. augusts
LTV1
5.30 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. 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. 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.). 6.sērija.
11.00  Sapņu pludmales Andamanu jūrā. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.05 Atslēgas (ar subt.).*
13.25 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
13.40 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 25.sērija.
14.40 Kā tapa Likteņdārzs. Dokumentāls atskats.*
15.45  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.15 Klāvs – Mārtiņa dēls. Rīgas kinostudijas drāma. 1970.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).
18.50  Rozamunde Pilčere. Atļauja sānsolim. Romantiska drāma.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Darelu ģimene 3. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.00 Ausma. Latvijas, Polijas un Igaunijas drāma (ar subt.). 2015.g.
23.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.55  Alekss Igo. Baltā dāma. Krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
1.35 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.*
3.45 Marina Rebeka G.Doniceti operas «Marija Stjuarte»
koncertuzvedumā.*

facebook.com

21. augustā pl. 1730

4. septembrī pl. 1000

Grāmatvedības
uzskaites pamati
13. septembrī pl. 1000

17. septembrī pl. 1715

19. septembrī pl. 0915

ZEMGALE
MINOX 2018

IZGUDROJUMU
UN INOVĀCIJU
FESTIVĀLS

JELGAVĀ, “Metāla svētki 2018” ietvaros

8.8.SEPTEMBRĪ
septembrī

littleBits PROTOTIPĒŠANAS DARBNĪCA
26. septembrī pl. 1700
Vietu skaits ierobežots!
Dalība - bez maksas
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NOTIKUMI

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

Ceturtdiena, 2018. gada 2. augusts

Muzejā – personības
porcelāna mākslā
Foto: Ivars Veiliņš

Linards Straume, 10 gadi

Mēs...
Es Zemgalē, tu Kurzemē,
Es Vidzemē, tu Latgalē,
Kā divi brāļi dzīvojam...
Kad lietus mākoņi debess jumu
klāja,
Mūsu plaukstas debesīs māja,
Un lietus straumes lēnītēm stāja,
Jo mūsu plaukstas debesīs māja.
Tumšajā rudenī krāsni kūrām,
Es Zemgalē, tu Kurzemē,

Es Vidzemē, tu Latgalē,
Lai sildītos blakus ar domām savām,
Lai sildītos blakus ar domām tavām
Kā divi brāļi –
Es Zemgalē, tu Kurzemē,
Es Vidzemē, tu Latgalē.
STEFANS GRICENKO,
Jelgavas 2. pamatskola,
9.b klase

Pasākumi pilsētā
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 var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika».
Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).

Izstādes
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).
Līdz 31. augustam – ceļojošā izstāde «Ceļā uz Latvijas Holivudu. Pa nacionālā
aktierkino aizsākumu pēdām Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā» (Pārlielupes
bibliotēkā).
Līdz 22. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība» (Vācija)
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

 Jana Bahmane

«Šajā izstādē galvenokārt
vēlējāmies pievērsties personālijām – ne tik daudz
apskatot kādu laika posmu,
cik konkrēta mākslinieka
darbus,» atklāj Rīgas Porcelāna muzeja galvenā krājuma
glabātāja Iliana Veinberga.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā līdz 7.
oktobrim apskatāma izstāde
«Rīgas porcelāns» – veltījums
porcelāna mākslas un ražošanas procesam Latvijā 20.
gadsimta otrajā pusē.
Izstāde veidota ar mērķi atklāt Rīgas
Porcelāna rūpnīcas māksliniekus, kuri
izstrādāja plaša patēriņa produkcijas
formu un dekoru dizainu, akcentējot
personības lomu industriālajā vidē Latvijā okupācijas periodā. «Pateicamies
Jelgavas muzejam par aicinājumu veidot
šeit izstādi. Ceram, ka tā jelgavniekus
rosinās uz Rīgā ražoto porcelānu paskatīties citām acīm. Ne tā, kā mēs to

uzlūkojam ikdienā,» izstādes atklāšanā
sacīja Rīgas Porcelāna muzeja direktore
Santa Dobele. Viņa muzeja vārdā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejam uzdāvināja Rīgas Porcelāna
muzeja izdotās grāmatas.
Ekspozīciju veido deviņu Rīgas Porcelāna rūpnīcas mākslinieku – Zinas
Ulstes, Levona Agadžanjana, Valda de
Būra, Taisijas Poluikēvičas, Beatrises
Kārkliņas, Ilgas Dreiblates, Aijas Mūrnieces, Daces Blūmas un Āra Segliņa
– darbi. «Izvēlējāmies pievērsties tiem
autoriem, kuri visu savu darba mūžu veltījuši dizainam un ilgus gadus strādājuši
Porcelāna rūpnīcā,» papildina I.Veinberga, kas ir šīs izstādes koncepcijas autore.
Izstādē pārstāvētie autori ir daļa no
rūpnīcas dizaineru kodola, kuri noteica
un ietekmēja Rīgas un Latvijas 20. gadsimta otrās puses porcelāna dizaina stilu.
«Izstādē katra vitrīna veltīta vienam
māksliniekam. Zemākajā plauktā apskatāmi darbi ar ideoloģisku vēstījumu,
vidējā plauktā – tiražēti priekšmeti, kas
tika nodoti sērijveida ražošanai, bet augšējā plauktā fokuss ir uz individuālajiem,
mākslinieciskajiem darbiem,» stāsta

I.Veinberga. Izstādē iekļauto darbu autori strādāja gan ar formu, gan dekoru.
Laika gaitā katram izkristalizējās savas
preferences – kādam saistošāks šķita
tēlniecisks darbs ar formveidi, savukārt
citiem – apgleznošana un dizaina attīstīšana rūpnieciski tiražējamiem dekoriem,
kopumā atstājot Latvijas dizaina vēsturei
dāsnu tējas, kafijas, pusdienas servīžu,
vāžu, krūku, pelnu trauku, deserta trauku un citu priekšmetu klāstu. Izstādē skatāmi arī tādi darbi, kuru formu veidojis
viens mākslinieks, bet dizainu – cits. Tā
bija iespēja piešķirt jau vairākus gadu desmitus tiražētam darbam jaunu izskatu.
Jāpapildina, ka Rīgas Porcelāna rūpnīcā 1953. gadā tika izveidota īpaša struktūrvienība – Mākslinieciskā laboratorija
– un galvenā mākslinieka amats. Tās
mērķis bija centralizēti un mērķtiecīgi
virzīt ražotnes māksliniecisko procesu.
Laboratorijā darbojās mākslinieku
štats, kas bija atbildīgs par priekšmetu
formām un to dekoriem, ar kuriem pēc
tam asociējās Rīgas Porcelāna rūpnīca un
tās produkcijas stils. Protams, rūpnīcas
mākslinieku štats bija daudz plašāks,
nekā izstādei izvēlētie deviņi autori.

Kultūras vēstnieki pulcēsies Jelgavā
 Jana Bahmane

«Festivāla primārais mērķis
ir parādīt, ka visdažādākajās
Latvijas vietās kaut kas notiek
– pat attālākajos ciemos ir cilvēki, kuri aktīvi attīsta kultūras
dzīvi. Vēlamies iepazīstināt ar
šiem cilvēkiem un stimulēt
darboties arī citus,» stāsta
Latvijas kultūras vēstnieku festivāla idejas autore jelgavniece
Lauma Celma. Festivāls, kurā,
izbaudot dažādu tautu māksliniecisko kolektīvu koncertu,
teātra izrādi un piedaloties
amatnieku radošajās darbnīcās, varēs iepazīt Zemgales un
citu Latvijas reģionu kultūras
bagātības, Hercoga Jēkaba
laukumā notiks 11. augustā
no pulksten 11 līdz 16.
«Latvijas kultūras vēstnieki» ir Latvijas
Nacionālā kultūras centra veidota mācību
programma, kuras gaitā tiek veicināta
vietējo kultūras līderu izaugsme, apliecinot kultūras kā resursa nozīmību vietējās
sabiedrības attīstībā. Šīs programmas
dalībniece 2014. gadā bija arī Latvijas
kultūras vēstnieku festivāla organizatore
L.Celma, kura turpina apzināt kultūras
vēstniekus Latvijā un atklāt viņu nozī-

mīgo devumu reģionu kultūras dzīves
attīstībā. «Zemgalē darbojas vairāki aktīvi Latvijas kultūras vēstnieku kustības
dalībnieki, kas ar nerimstošu entuziasmu
un enerģisku sabiedrisko darbu bagātina
vietējo kultūras dzīvi un aktivizē iedzīvotāju sabiedrisko līdzdalību,» papildina
L.Celma. Zemgalē pirmajā Latvijas kultūras vēstnieku festivālā piedalīsies 17
kultūras vēstnieki – Signe Pujāte, Lilita
Lauskiniece, Dagmāra Malzuba, Olga
Rožko, Irēna Ivanova, Ļuba Kapteine,
Iveta Bērziņa, Gunta Saule, Elīna Pasečnaja, Janīna Kūla, Marija Dubicka,
Agita Hauka, Randa un Atis Ķeņģi, Eva
Mārtuža un Zīle Šneidere-Ozoliņa.
No pulksten 11 līdz 15 Hercoga Jēkaba
laukumā notiks koncerts, kurā būs iespēja
izbaudīt 14 māksliniecisko kolektīvu no
dažādiem Latvijas reģioniem sniegumu –
kopumā koncertā piedalīsies vairāk nekā
200 dalībnieku. «Pasākumā uzstāsies
mākslinieciskie kolektīvi, kurus vada vai
ar kuriem sadarbojas kāds no Latvijas
kultūras vēstniekiem,» papildina festivāla
organizatore. Pasākuma dalībnieku vidū
būs tradicionālās dziedāšanas grupa «Saucējas», Rundāles novada teātra studija
«Savējie», Latvijas Poļu savienības poļu
kultūras kluba «Polonēze» koris, Glūdas
pagasta slāvu folkloras kopa «Slavjanočki», Latvijas Poļu savienības Rēzeknes
nodaļas un Rēzeknes pilsētas Nacionālo

biedrību kultūras nama sieviešu koris
«Jutšenka», Saldus novada Druvas kultūras nama folkloras kopa «Druvas Zemturi», Druvas kultūras nama Amatnieku
centrs, Jēkabpils poļu biedrības «Rodacy»
ansamblis «Zgoda» un deju kopa «Rosa»,
tradicionālo kazaku dziesmu ansamblis
«Ļubo mne!», Katlakalna folkloras kopa
«Rāmupe», burjatu biedrība «Badarhāns» un deju ansamblis «Karuselis».
Koncertu vadīs Randa un Atis Ķeņģi, bet
starp priekšnesumiem apmeklētājus ar
savas dzejas lasījumiem priecēs dzejniece
E.Mārtuža.
Ap pulksten 15 notiks Druvas amatierteātra izrāde «Vecie un jaunie» – Jāņa
Akuratera komēdijā skatītāji varēs just
līdzi komiskām situācijām vecsaimnieku
un jaunsaimnieku ķīviņos, paraudzīties
uz dažādu partiju nesaskaņām, kalpu
neapmierinātības iemesliem un mīlestības
līkločiem. Izrādes režisore – Ļ.Kapteine.
Pasākumā darbosies arī amatnieki,
demonstrējot savus darbus un gan pieaugušajiem, gan bērniem piedāvājot pašiem
apgūt vienkāršākās amatu prasmes.
Projektu «Latvijas kultūras vēstnieku
festivāls Zemgalē» sadarbībā ar organizācijas «British Council» pārstāvniecību
Latvijā, Valsts kultūrkapitāla fondu, Zemgales Plānošanas reģionu, Iecavas pašvaldību un Latvijas kultūras vēstniekiem
īsteno biedrība «Sadarbības platforma».

