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Akadēmijas ielā –
četru gadsimtu liecības

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

Pieminēs staļinisma
un nacisma upurus
 Jana Bahmane

un pie piemiņas akmens.
Šogad aprit 78 gadi kopš
Trešdien, 23. augustā,
Molotova–Ribentropa pakta
pulksten 14 Svētbirzī
parakstīšanas, sadalot PSRS
notiks staļinisma un
un Vācijas ietekmes sfēras Ausnacisma upuru pietrumeiropā, kā arī 28 gadi kopš
miņas brīdis, informē
Baltijas ceļa, kad 1989. gada 23.
Jelgavas pilsētas pašaugustā apmēram divi miljoni
valdības Sabiedrisko
cilvēku simboliski atspoguļoja
attiecību pārvaldē.
Baltijas valstu vienotību, veidojot aptuveni 600 kilometru
Piemiņas pasākumā ikviens garu dzīvo ķēdi, kas savienoja
aicināts nolikt ziedus uz me- Baltijas valstu galvaspilsētas –
moriālās sienas «Ciešanu ceļš» Tallinu, Rīgu un Viļņu.

Pasta nodaļās rindu
varēs ieņemt arī attālināti
 Anastasija Miteniece

«Latvijas Pasts» divās Jelgavas pilsētas
pasta nodaļās ierīkos modernu klientu plūsmas vadības
sistēmu, kas pakalpojumu saņemšanai
ļaus pieteikties arī
attālināti.

Vēsturnieks Andris Tomašūns rāda vienu no Akadēmijas ielas rekonstrukcijas laikā atrastajām vēstures liecībām – 19. gadFoto: Ivars Veiliņš
simta koka savienojumu vecajam pilsētas ūdensvadam.
 Jana Bahmane

Akadēmijas ielas remontdarbu laikā atklājušās
Jelgavas vēstures liecības četru gadsimtu garumā
– no 16. līdz 20. gadsimtam. Vēsturnieks Andris
Tomašūns informē, ka šobrīd jau rakšanas darbu
laikā Akadēmijas ielā atrastas, piemēram, kara
laika lodes, koka ūdensvadu un gāzes apgaismes
sistēmas paliekas, kā arī dažādi sadzīves priekšmeti – kurpju gabali, pogas un monētas.
A.Tomašūns norāda, ka būvdarbu norises vietā galvenokārt atrodami dažādi sadzīves
priekšmeti, un vieni no vizuāli
pievilcīgākajiem ir ratu un
kariešu elementi. «Metāla
priekšmetus iespējams atrast

ar metāla detektora palīdzību,
savukārt ādas un stikla vēstures liecības atrodamas, vienīgi
saskatot tās ar aci, kas ir daudz
patīkamāk,» vērtē A.Tomašūns. Atrastos priekšmetus
viņš attīra un nozīmīgākās

lietas plāno nodot Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejam. «Muzejam
varētu būt noderīgas, piemēram, svina plombas, ko lika uz
auduma baķiem, monētas un
citi svina priekšmeti. Savukārt fragmenti no nenosakāmām lietām, protams, nebūs
tik vērtīgi,» tā vēsturnieks.
Jāatgādina, ka būvprojekta
«Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā
no Raiņa ielas līdz Lielajai
ielai Jelgavā» realizācija uzsākta augusta sākumā, un līdz
1. septembrim darbi risināsies
Akadēmijas ielas posmā no

Raiņa līdz Ūdens ielai.
Patlaban satiksmei ir slēgts
Akadēmijas ielas posms no
Raiņa līdz Ūdens ielai, bet
no pirmdienas, 21. augusta,
slēgts būs arī Akadēmijas
un Ūdens ielas krustojums.
Būvprojekta realizācijas laikā
paredzēts veikt lietus ūdens
kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu nomaiņu, asfaltbetona seguma atjaunošanu,
autobusu pieturvietas «Banka»
 Anastasija Miteniece
pārvietošanu uz Akadēmijas
ielu posmā starp Ūdens un
2. septembrī ar tvīda
Driksas ielu, kā arī automašīnu
jeb retro velobrauciestāvvietu ierīkošanu gar ēku
nu noslēgsies vasaras
Akadēmijas ielā 4.

Aicina piedalīties
retro velobraucienā

Tiesa Satiksmes ielas šāvējam piespriež 16 gadus cietumā
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā
Jelgavas tiesa pasludināja spriedumu
Satiksmes ielas šaušanas lietā, apsūdzēto,
1983. gadā dzimušo
vīrieti, atzīstot par
vainīgu un piespriežot viņam brīvības
atņemšanu uz 16 gadiem un sešiem mēnešiem ar probācijas
uzraudzību.

Pirms saīsinātā tiesas sprieduma pasludināšanas apsūdzētais teica pēdējo vārdu. Viņš
pauda to pašu, ko bija sacījis
visas tiesas izmeklēšanas laikā – proti, ka viņš nav vainīgs
tajā, par ko tiek apsūdzēts, un
pat neprot apieties ar ieročiem,
turklāt arī nošauto vīrieti nav
pazinis. Tāpat viņš uzsvēra
to, ka nelieto alkoholu, taču
lietā daudzkārt tika akcentēts
fakts, ka noziegums pastrādāts
alkohola reibumā. Konstatētās
šaujampulvera pēdas uz savas

jakas viņš skaidroja ar to, ka
šādu jaku jau iegādājies lietoto
apģērbu veikalā, savukārt viņa
DNS nozieguma vietā varēja
nonākt tādēļ, ka viņš dzīvo klaidoņa dzīvesveidu un, iespējams,
kādreiz kaut kam pieskāries.
Apsūdzētais pieļāva arī iespēju,
ka kāds viņu cenšas iegāzt.
Lietas izskatīšanas laikā
tika atklāts, ka apsūdzētais
iesniedzis trīs vaļsirdīgas atzīšanās noziegumā, taču viņš,
sakot pēdējo vārdu, atkārtoti
uzsvēra, ka ticis iespaidots,

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

Lai uzlabotu klientu apkalpošanas servisu, «Latvijas
Pasts» 20 pasta nodaļas Latvijā, tostarp divas Jelgavā, plāno
aprīkot ar daudzfunkcionālu
klientu plūsmas vadības sistēmu «In-Out». Jelgavā pasta
nodaļā Rīgas ielā 48 jaunā
vadības sistēma jau darbojas,
savukārt pasta nodaļā Katoļu
ielā 2B sistēmas darbību paredzēts nodrošināt līdz oktobrim.
Jaunā vadības sistēma, kas
regulēs klientu plūsmu pasta
nodaļās, ļaus iedzīvotājiem
pakalpojumu saņemšanai pie-

teikties arī attālināti, izmantojot «Latvijas Pasta» mobilo
aplikāciju. Proti, ar mobilās
lietotnes palīdzību būs iespējams noskaidrot klientu skaitu,
kas vēlas saņemt attiecīgo pakalpojumu pasta nodaļā, kā arī
prognozēt aptuveno gaidīšanas
laiku. «Būtiski ir akcentēt faktu, ka pēc pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai klients neilgi
pirms tam, kad būs pienākusi
viņa rinda, mobilajā lietotnē saņems atgādinājumu. Pienākot
kārtas numuram, paziņojumā
tiks norādīts, pie kuras kases
jādodas saņemt pakalpojumu,»
skaidro «Latvijas Pasta» pārstāve Gundega Vārpa.
Jāpiebilst, ka «Latvijas Pas
ta» mobilajā lietotnē iespējams
ne tikai attālināti pieteikties
pakalpojumu saņemšanai pas
ta nodaļās, bet arī izsekot
reģistrēta sūtījuma ceļam, kā
arī atrast tuvāko pasta nodaļu,
noskaidrojot tās adresi, darba
laiku un pasta indeksu.

tāpēc atzinies tajā, ko nav pastrādājis – notikumus viņš esot
izdomājis. «Mans mērķis jau no
paša sākuma bija tiesā izstāstīt
patiesību,» teica apsūdzētais,
lūdzot tiesu viņu attaisnot, jo
viņš vēlas atgriezties pie ģimenes. Jāatgādina – tiesas izmeklēšanas laikā izskanēja fakts,
ka ar civilsievu apsūdzētais
izšķīrās 2015. gadā, jo šīs sievietes bērni nespēja viņu pieņemt,
savukārt no 2016. gada 8. marta
viņš atrodas apcietinājumā.
Turpinājums 3.lpp.
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ma organizatore Zane Grava informē, ka vienīgais nosacījums
dalībai velopastaigā ir tērpšanās un pucēšanās 1918. gada
tradīcijās. «Tas ir laiks, kad
veloorientēšanās paradās Latvijas valsts, un šis
sākums «Zemgales
brauciens tiks rīkots tai par
velo vasara 2017»,
godu,» skaidro organizatore.
kura laikā jelgavnieki
Brauciens sāksies no Jelgavas
iepazina Zemgali, apSvētās Trīsvienības baznīcas
meklējot 100 apskates
torņa pulksten 10, tas turpināvietas. Tajā piedalīties
sies gar tirgu, pa Ausekļa ielu
aicināti ne tikai velooun vecpilsētu, Sakņudārza un
rientēšanās dalībnieki,
Vaļņu ielu, pēcāk – pa Sudrabu
bet arī citi jelgavnieki.
Edžus ielu, nonākot Lielupes
Pēc velobrauciena palabā krasta promenādē, kur
redzēta orientēšanās
paredzēts pikniks un apbalvopasākuma dalībniešana. «Ne tikai brauciens, bet
ku apbalvošana un
arī atpūta pie Lielupes norisipikniks Lielupes labā
nāsies tā laika tradīcijās,» tā
krasta promenādē.
Z.Grava, norādot, ka pasākuma
viesi aicināti ņemt līdzi pledu
Aicinot piedalīties tvīda un piknika groziņu.
Turpinājums 3.lpp.
noslēguma braucienā, pasāku-

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Šogad Jelgavā trīs darba
devēji ir radījuši pilnīgi jaunas darbavietas, apmācot
sev nepieciešamos darbiniekus Eiropas Sociālā fonda
projekta gaitā, lai pēc tam
viņus pieņemtu pastāvīgā
darbā. 2016. gadā šī paša
projekta ietvaros mūsu pilsētā radītas deviņas jaunas
darbavietas,» skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles
koordinējošā eksperte Ilvija
Graumane-Koka. Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku

izglītībai» pasākumā «Apmācība pie darba devēja»
joprojām turpina pieņemt
darba devēju pieteikumus
nepieciešamo darbinieku apmācībai. Tā ir bezdarbnieka
praktiska apmācība, kas ilgst
pusgadu – darba devējs pats
sagatavo sev nepieciešamo
speciālistu, saņemot dotāciju no NVA.
NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam.
Pirmo divu mēnešu laikā tiek
maksāti 160 eiro mēnesī,
nākamo divu mēnešu perio-

VIEDOKĻI
dā – 120 eiro, bet pēdējos
divos mēnešos – 90 eiro.
Savukārt darba devējam,
īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga
tādā apmērā, lai kopā ar NVA
dotāciju tā būtu ne mazāka
par valstī noteikto minimālo
algu. Tāpat darba devējam
jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
NVA nodrošina arī ikmēneša
darba algas dotāciju darba
vadītājam 50 procentu apmērā no minimālās algas.
Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par nor-

matīvajos aktos paredzēto
obligāto veselības pārbaudi
bezdarbniekam un piešķir
vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem
individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā
arī vienreizēju dotāciju darbavietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti
(līdz 711 eiro).
Projektam var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī
biedrības vai nodibinājumi,
izņemot politiskās partijas,
ārstniecības iestādes un

Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts

izglītības iestādes. Pieteikumus nepieciešamā darbinieka praktiskai apmācīšanai
darba devējiem jāiesniedz
NVA filiālē. Svarīgi, ka darba devējam ir jāpiedāvā no
jauna izveidota darbavieta
vai darbavietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus
pirms praktisko apmācību
uzsākšanas.
Pēc praktisko apmācību
pabeigšanas bezdarbniekam
vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba
devēja.
Detalizētāk ar projekta

nosacījumiem var iepazīties NVA mājaslapas www.
nva.gov.lv sadaļā «Darba
devējiem».
Situācijas Jelgavas uzņēmēju vidū, kas šajā projektā
radījuši jaunas darbavietas,
ir dažādas – kādam konkrētais amats bijis vakants
jau piecus gadus, cits, tikai
pateicoties projekta līdzfinansējumam, izšķīries par
jauna darbinieka pieņemšanu, bet vēl kāds izmanto
projektu, lai jaunā uzņēmumā apmācītu specifiskas
jomas speciālistus.

«Firepen» bez gāzes un elektrības
«Šuvējas
pārgriež pat 18 milimetru biezu tēraudu 80. gados bija
četrreiz ražīgākas
nekā šodien»
Projekts kā iespēja
inovatīvam
uzņēmumam apmācīt
specifiskas jomas
speciālistus

«Baltic Innovation Holding»
Jelgavas Biznesa parkā atrodas
vien gadu – līdz tam tas bijis
Rīgas uzņēmums, kas Latvijā
radījis un patentējis inovatīvu
produktu, savukārt šobrīd
konkrēto produktu «Firepen»
sāk ražot mūsu pilsētā. «Tas
ir absolūti inovatīvs produkts,
kuram nav analoga visā pasaulē. Savienojot zināšanas pulvermetalurģijā un ķīmijā, esam
radījuši izstrādājumu, kas ļauj
ekstremālās situācijās, kad nav
pieejama gāze vai elektrība, ar
mūsu produkta «Firepen» un
viena termosērkociņa palīdzību pārgriezt tēraudu pat 18
milimetru biezumā,» stāsta
Jelgavas ražotnes vadītājs
Vladimirs Panovs.
Šāds skābekļa griešanas
elektrods, kas vizuāli izskatās
kā kompakts 30 centimetru
garš stienis un kuru, aizdedzinot ar termosērkociņu, rodas
2800 grādu degšanas tempe-

Uzņēmumā «Baltic Innovation Holding» visi ražotnes darbinieki ir apmācīti no nulles, tostarp arī Sergejs, kurš «Jelgavas Vēstnesim» speciāli nodemonstrēja, kā «Firepen» dažās
sekundēs pārgriež metāla stieni.
ratūra, īpaši aktuāls varētu
būt glābšanas dienestiem visā
pasaulē. Jau šobrīd uzņēmums
ar savu produktu ir iepazīstinājis 190 valstu pārstāvjus, un
interese esot liela. «Piemēram,
mūsu pasūtītājs no ASV atzīst,
ka, izmantojot līdzšinējās tehnoloģijas, viņiem pēc avārijas
cietušā izgriešanai no automašīnas bija nepieciešamas trīs
minūtes. Savukārt ar mūsu
«Firepen» šis laiks ir samazinājies par veselu minūti, kas

ārkārtas situācijā ir milzīgs
periods,» stāsta V.Panovs, piebilstot, ka «Firepen» griež ne
tikai metālu, bet, piemēram,
arī stiklu.
Saprotams, ka speciālistus
tik inovatīva produkta ražošanai ir iespējams apmācīt tikai
pašā uzņēmumā, tāpēc šobrīd
ražotnē visi no sešiem tur esošajiem darbiniekiem apmācīti
no nulles. «Šobrīd visi mūsu
darbinieki ir jelgavnieki. Jā,
kad pārcēlāmies uz šejieni no

Rīgas, sākumā daži darbinieki
centās izbraukāt uz Jelgavu,
bet tad sapratām, ka tas nav
perspektīvi. Šī iemesla dēļ
meklējām darbiniekus Jelgavā, katru no viņiem speciāli
apmācot mūsu vajadzībām,»
saka V.Panovs.
Uzņēmuma pārstāve Anna
Gribovska atzīst, ka tieši šī
specifika un arī fakts, ka uzņēmums šobrīd vēl tikai meklē
savu tirgu un nostiprinās, bija
tieši laikā, lai iesaistītos NVA
projektā. «Šobrīd projekta
ietvaros esam radījuši divas
jaunas darbavietas – metāla
pulverizēšanas operatoram un
presēšanas iekārtu operatoram. Taču jau tagad ir skaidrs,
ka labprāt tuvākajā laikā piedāvāsim vēl divas vakances,
kurām darbiniekus apmācīsim
paši. Patlaban mēs atrodamies
savas darbības sākuma punktā,
un darbavietu skaits mūsu
uzņēmumā būs proporcionāli
saistīts ar noieta tirgu,» skaidro A.Gribovska.
Ar iesaistīšanos NVA projektā uzņēmums ir ļoti apmierināts un atzīst, ka abi jaunie
darbinieki ir perspektīvi un
jau šobrīd jūtas kā daļa no pagaidām vēl nelielā uzņēmuma.

«Kad pārdzīvoju pirmo vasaru ar ielas
remontu, sapratu – uzņēmums pastāvēs»
Tikai pateicoties NVA projektam, izšķiras par
jaunas darbavietas radīšanu
«Tā sajūta sākumā, pirms septiņiem gadiem, bija mazliet dīvaina – pēc ilgiem darba gadiem
tirdzniecības jomā, kur dažādos
kolektīvos, tostarp «Mego»,
«Iki», «Jelgavas maiznieks» un
citos, biju vadījusi pat 50 cilvēku
darbu, pēkšņi sēdēju viena savā
jaundibinātajā uzņēmumā, un
visapkārt valdīja klusums,» atceras tūrisma firmas «N Travel»
īpašniece Nadežda Parinova.
Viņa savu biznesu uzsāka
tieši tajā vasarā, kad Mātera ielā
notikuši remontdarbi. «Īrēju
tur telpas, uz ielas norisinājās remonts, šķita, ka manām
durvīm visas dienas laikā pat
neviens cilvēks nepaiet garām…
Tas bija īsts pārbaudījums savas
uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Tad, kad ielas remonts bija pabeigts, sapratu – ja pārdzīvoju
šo, mans uzņēmums pastāvēs.
Un tā arī ir noticis – ja sāku
viena, tad šobrīd man jau ir četri
darbinieki,» stāsta N. Parinova.
Šobrīd gan viņa nav intensīvi
meklējusi jaunu darbinieku.
«Ļoti, ļoti ilgi domāju, šaubījos.
It kā vajadzētu, bet, vai spēšu

pavilkt... Šī iemesla dēļ iespēja
iesaistīties NVA projektā un
apmācīt sev darbinieku nāca
īstajā brīdī. Teikšu godīgi – bez
projekta finansiālā atbalsta,
visticamāk, šobrīd ceturto darbinieku nebūtu pieņēmusi,
būtu mazliet vēl nogaidījusi.
Taču, pateicoties projektam,
esmu radījusi jaunu darba
vietu, ko noteikti nenožēloju.
Jaunā meitene ir ļoti apķērīga,
ātri mācās, un arī klienti ar
viņas darbu ir apmierināti,
tāpēc ceru, ka mums izdosies
un Jūlija pēc dažiem mēnešiem
kļūs par pilntiesīgu uzņēmuma
darbinieku,» atzīst N.Parinova.
Jūlija Tarasova neslēpj, ka
darbs tūrisma jomā ir bijis
viņas sapnis. «Es apzinos, ka
atrast darbu šādā sfērā Jelgavā
ir praktiski neiespējami. Man
pat ir grūti noticēt, ka man tā ir
paveicies! Darbs ir interesants,
radošs, jo mans uzdevums ir
sagādāt svētkus citiem. Jā, varu
atzīt, ka pirmie klienti man jau
ir atveduši pateicības suvenīrus
no saviem ceļojumiem, un tas ir
lielākais gandarījums – man ir

Jūlija Tarasova ir nu jau izbijusi bezdarbniece – viņa šobrīd
mācās tūrisma firmā «N Travel», kur pēc sešu mēnešu ilgām
apmācībām viņai tiks garantēts pastāvīgs darbs.
izdevies!» Pirms tam Jūlija centusies strādāt par oficianti, bet
darbs nav aizrāvis, mācījusies
par vizāžisti, taču arī šī nodarbe
nav īsti gājusi pie sirds.
«N Travel» katram darbiniekam ir sava specifika – kāds
tirgo čarterlidojumus, cits organizē eksotiskus ceļojumus
uz Meksiku, Bali, Dominikānu.
Tāpat uzņēmums atradis savu
nišu bērnu nometņu organizēšanā kopā ar sadarbības
partneriem Grieķijā. «Mūsu
klients nav tikai jelgavnieks

– pie mums ceļojumus iegādājas pat cilvēki no tālākajām
Latgales pilsētām, tāpēc var
teikt, ka sevi esam pierādījuši.
Jāatzīst, ka aizvien pārdomas
rada klienti, kas pie mums
ierodas pirmo reizi un saka, ka
par mūsu uzņēmumu Jelgavā
neko nav dzirdējuši. Tā jau ir,
ka reklāmas nekad nevar būt
par daudz. Man gan pašai šķiet,
ka vislabāk darbojas «no mutes
mutē» reklāma, kad viens apmierināts klients mūs iesaka
citiem,» spriež N.Parinova.

Ar NVA projekta palīdzību aizpilda vakanci,
kas bija brīva piecus gadus
SIA «Mārīte» ir trikotāžas
šūšanas uzņēmums, un tas,
līdzīgi kā daudzi citi šūšanas
uzņēmumi mūsu pilsētā, izjūt
problēmas saistībā ar darbaspēku. «Mums bija divas
vakances, kurām darbiniekus
meklējām jau četrus, piecus
gadus, taču bez rezultātiem –
cilvēki negrib strādāt! Pieteicāmies projektam, jo nebija,
ko zaudēt. Ja strādāt nevēlas
profesiju ieguvušās šuvējas,
nolēmām, ka tādējādi varam
dot iespēju jauniem cilvēkiem
bez pieredzes un profesijas,
projekta gaitā apmācot sev
nepieciešamo darbinieku no
nulles. Mums valstī tiek sacīts, ka jauniešu bezdarbs
esot plašs – jaunas meitenes
neiegūst profesiju, nodibina
ģimeni, piedzimst bērniņš,
kā rezultātā viņas no darba
tirgus izkrīt. Bez pieredzes
un izglītības cilvēku neviens
negribot ņemt darbā. Taču
izrādās, ka arī tā ir tikai
atruna, jo no divām mūsu vakantajām vietām NVA varēja
piedāvāt aizpildīt tikai vienu
– otra joprojām ir brīva,» saka
SIA «Mārīte» valdes loceklis
Valdis Vzenkovskis.
Uzņēmējs pēc savas pieredzes secina, ka ne jau šķietami zemās algas šūšanas
nozarē ir tās, kas neļauj atrast darbinieku. «Pie mums ir
jāveic gabaldarbs – kā strādā,
tā arī saņem. Un tad tu redzi,
ka ir cilvēks, kurš mēnesī nevar vai negrib nopelnīt vairāk
par 200 eiro, turpretī cits tajā
pašā laikā un ar to pašu darbu nopelna 600 eiro. Turklāt
mēs strādājam tikai astoņu
stundu darba dienu, jo esmu
sapratis, ka garākas stundas
darbinieki nav gatavi strādāt.
Tāpat, kā jau sieviešu kolektīvā, neizpaliek arī kafijas
pauzes un aizskriešana līdz
tuvējam veikalam. Ne jau mēs
to sakām – to pat ir atklājuši
mūsu valsts ierēdņi, jo valstī
ir radīta jauna profesija – pabalstu saņēmējs. Ir jau dzirdēts, ka cilvēki mēdz strādāt
tikai tik daudz, lai nopelnītu

ne vairāk par minētajiem 200
eiro mēnesī, jo jau viens eiro
par daudz var izjaukt konkrētās personas plānus. Šie
pabalstu saņēmēji skrupulozi
ir sarēķinājuši – lai saņemtu
dzīvokļa pabalstu, bērnu ēdināšanas, skolas piederumu
iegādes un vēl citus pabalstus, cilvēks vairāk strādāt
nevar. Un tad mēs brīnāmies
par lēnu strādāšanu,» spriež
V.Vzenkovskis, piebilstot, ka
pēc viņa pieredzes šuvējas
20. gadsimta 80. gados vidēji
bija četras reizes ražīgākas
nekā šodien.
Lai arī viņš nav gatavs
spriest par šūšanas uzņēmumu nākotni mūsu valstī,
vienu uzņēmējs atklāj skaidri
– mīts, ka citās valstīs pasūtījumi tiek īstenoti lētāk un labāk, nav patiess. «Piemēram,
mēs septembrī sāksim veikt
pasūtījumu, no kura izpildes
atteicās ķīnieši,» informē
valdes loceklis.
Vaicājot par to, pie kādas
uzņēmēju kategorijas sevi
ierindo «Mārīte», V.Vzenkovskis pasmaida. «Ja ņemam par pamatu mūsu valstī
noteikto, tad mēs jau esam
uzņēmums krietni virs vidējā
lieluma. Taču tas man liek
pasmaidīt, jo šķiet, ka mūsu
valstī ir šādi – katrs «1 plus
1» jau ir mikrouzņēmums.
Spriediet paši, vai varu sevi
ierindot kategorijā «virs vidējā» – šobrīd uzņēmumā strādā
35 darbinieki, bet savulaik
bija 200,» tā uzņēmējs.
Par to, vai projektā iesaistītā bezdarbniece būs labs
uzņēmuma darbinieks nākotnē, vēl esot par agru spriest.
«Viegli mums neiet, jo cilvēks
ir jāapmāca no nulles, bet,
protams, mēs ļoti ceram, ka
būsim ieguvuši jaunu darbinieku, ar kuru pēc sešus mēnešu ilgas apmācības varēsim
noslēgt pastāvīgu darba līgumu,» atzīst V.Vzenkovskis.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
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Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts

Pirmo reizi Jelgavā –
labsajūtas festivāls
Šogad pirmo reizi Piena, maizes un medus svētkus Jelgavā papildinās
labsajūtas festivāls «ESI». Festivāls notiks 26. augustā skvērā aiz Jelgavas kultūras nama no pulksten 10 līdz 16, kur būs iespēja iesaistīties
dažādās izglītojošās nodarbībās, uztura meistarklasēs, diskusijās un
lekcijās par veselīga dzīvesveida tēmām. Festivālā darbosies deviņas
zonas, un katra no tām būs veltīta kādai konkrētai tēmai.
Pasākumu organizē Jelgavas pašvaldība, un festivāls ir daļa no
Eiropas Sociālā fonda projekta «Kompleksu veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1. kārta»,
tādēļ visas aktivitātes iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt bez maksas.
Laiks
10.00–
11.30
12.00–
13.30
14.00–
15.30
10.00–
12.00
12.00–
13.30
13.30–
15.00
15.00–
16.00
10.00–
16.00
10.00–
11.00
11.00–
12.00
12.00–
13.00
13.00–
13.40
13.40–
14.20
14.30–
15.15
15.30–
16.00
11.00–
11.40
12.00–
13.00
13.00–
14.00
14.00–
14.50
10.00–
11.00
11.00–
12.00
12.00–
13.00
13.00–
14.00
14.00–
15.00
15.00–
16.00

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Bērnus māca
makšķerēt

Īsi
 Pasta salā pie airēšanas bāzes
pagājušajā nedēļā izvietotas vēl trīs
lielformāta keramikas jeb šamota
skulptūras, kas tapušas šamota
skulptūru simpozijos 2013. un 2014.
gadā, informē iestādē «Kultūra».

Labsajūtas festivāla «ESI» programma

Apraksts
Lektors/Treneris
ESI GARŠĪGS
Izglītojoša nodarbība par vese- Diskusijas ar uztura speciālistiem par SIA «Foodtastic!»
līgu uzturu ar veselīgu uzkodu tēmām: «Saldās garšas rūgtā patiesība» uztura speciālisti
gatavošanu un degustāciju un «Veselīgie našķi», «Ieraduma spēks»
Izglītojoša nodarbība par vese- Izglītojoša nodarbība par veselīgiem SIA «OnPlate»
līgu uzturu ar veselīgu kārumu ēšanas un našķēšanās paradumiem uztura speciālisti
gatavošanu un degustāciju ar praktisku gatavošanu un degustāciju
Veselīga uztura meistarklase Meistarklase ar degustāciju par Kārlis Birmanis, vear degustāciju par sezonas sezonas produktu izmantošanu un selīga uztura meisproduktu izmantošanu
saglabāšanu – augļi, ogas, dārzeņi tarklašu vadītājs
ESI MĪLESTĪBĀ
Saruna par pirmsskolas vecuma bērnu emocionālo veselību un Psiholoģe
pozitīvo disciplinēšanu
G.Kleinberga
«Kā runāt par seksuālo veselību Saruna ar vecākiem par bērnu sek- «Papardes zieds»,
ar 10–13 gadus veciem bērniem» suālo un reproduktīvo veselību
R.Kuduliņa
«Bērnu emocionālā veselība Saruna ar vecākiem par bērnu emo- Psiholoģe
– laimīgas dzīves pamats!» cionālo veselību
I.Dreimane
«Mans bērns un atkarības Saruna ar vecākiem par atkarību
Psihoterapeite
risks?»
D.Caica
ESI VĒRĪGS
Holesterīna līmeņa noteikšana, asinsspiediena mērījumi, ķermeņa masas indeksa
noteikšana
ESI ZINOŠS
Ko es varu darīt, lai pasargātu Kas ir onkoloģiskās saslimšanas? Ģimenes ārste dr.
sevi no vēža
Kāda ir iespējamā profilakse? Valsts E.Valdmane
skrīninga programmas
Vīrieša veselība
Izglītojoša nodarbība par vīriešu vese- Ārsts urologs,
lības jautājumiem, uz kuru aicinātas biedrība «Urologan dāmas, gan paši kungi
ģijas attīstībai»
Ieradums vai atkarība?
Narkoloģe rezidente Tatjana Matule-Millersone, «Ģintermuiža»
Mīti par depresiju
Vai tiešām tas ir tikai nomākts ga- Psihiatrs rezidents
rastāvoklis?
Artūrs Blekte, «Ģintermuiža»
Izdegšanas sindroms
Kas ir izdegšanas sindroms, kā tas Psihiatrs rezidents
rodas? Kā pasargāt sevi un savlaicīgi Matīss Pudāns,
parūpēties par savu veselību?
«Ģintermuiža»
Sievietes veselība
Kā parūpēties par savu veselību?
Ginekoloģe
K.Baka
Manas sirds veselība
Dzīvesveida ietekme uz sirds veselību Ģimenes ārsts

Šamota skulptūras «Zivs», «Lomu
maiņa» un «Zvaigžņu lietus» iepriekš
atradušās Jelgavas kultūras namā,
bet turpmāk tās varēs apskatīt Pasta
salas atpūtas zonā pie airēšanas bāzes.
Lielformāta skulptūru izvietošanas
darbus veica iestādes «Kultūra» un
«Pilsētsaimniecība».

Nodarbība

ESI BĒRNS
Nodarbība par zobu veselību 6–7
gadus veciem bērniem
Džimbas drošības stundiņa Interaktīva nodarbība par drošības
7–8 gadus veciem bērniem noteikumu «Mans ķermenis ir mans!»
Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu 10–13 gadus veciem
bērniem
«Es un mans mobilais»
Nodarbība par jauno tehnoloģiju
lietošanu 9–12 gadus veciem bērniem
ESI LIDOJUMĀ
«AntiGravity» bērniem (5–10 «AntiGravity» nodarbības bērniem,
gadi)
jauniešiem, pieaugušajiem, kas sevī
«AntiGravity» jauniešiem ietver virkni vingrojumu, iedvesmo(11–15 gadi)
joties no jogas, pilatēm, mākslas
«AntiGravity» pieaugušajiem vingrošanas un gaisa akrobātikas, lai
īpašā hamokā veiktu kopējo ķermeņa
«AntiGravity» bērniem (5–10 treniņu
gadi)
«AntiGravity» jauniešiem
(11–15 gadi)
«AntiGravity» pieaugušajiem
«Veseli zobiņi!»

10.00– TRX + ruļļu pašmasāža
13.00
13.00– TRX + stiepšanās
16.00
10.00– Zumba
10.45
12.00–
12.45
13.00–
13.45
14.00–
14.45
15.00–
15.50

«deepWORK»

10.00–
10.50
11.00–
11.50
12.00–
12.45
13.00–
13.50
14.00–
14.50
15.00–
16.00

Pilates

«STRONG by Zumba»
Tabata
«PIYO»

«Core & Streching»
«bodyART»
Ruļļu pašmasāža
Joga spēkam un līdzsvaram
Vesela mugura

ESI SPĒCĪGS
Treniņsistēma, kas attīsta lokanību,
spēku, izturību, īpaši stabilitāti un
dziļo muskulatūru. Tiek uzlabota arī
locītavu stabilitāte un mobilitāte,
stāja, kā arī samazinās traumu risks
ESI DINAMISKS
Pasaulē populārs dejas un fitnesa
apvienojums, kas iedrošina kustēties
arī nedejotājus
Enerģijas pilns treniņš ar pieciem
elementiem
Augstas intensitātes intervāla tipa
treniņš
Augstas intensitātes intervālu treniņu
tips ar konkrētu formātu
Nodarbībā ir ievēroti galvenie pilašu
principi
ESI LĪDZSVARĀ
Pilates, izlabojot stājas defektus, ļauj ķermenim atgūt pareizu līdzsvara izjūtu
Preses/korsetes muskulatūras treniņš
un stiepšanās
Treniņā galvenā prioritāte ir trenēt
cilvēku kā funkcionālu kopumu
Palīdz novērst muskuļu sāpes un
uzlabo muskuļu darba spēju

ZVC mutes veselības speciālisti
Džimbas drošības
skoliņas aģenti
SIA «Foodtastic!»
uztura speciālisti
Biedrība
«Esi brīvs!»
Annika
Andersone
Annika
Andersone
Annika
Andersone
Ilona Brizga
Ilona Brizga
Ilona Brizga
Rita Saltuma
Annika
Andersone
Ilze Skrabe
Tatjana Gorbatko
Ilze Skrabe
Rita Saltuma
Iveta Jonkus
Anete Rone
Anete Rone
Līva Tihovska
Rita Saltuma
Iveta Jonkus

Nodarbība ar jogas, pilašu un fiziote- Tatjana Gorbatko
rapeitiskiem vingrinājumiem

Detalizēta festivāla programma: www.festivali.jelgava.lv.
Nodarbībām ar ierobežotu inventāra skaitu organizēta iepriekšēja pieteikšanās
pasākuma «Facebook» lapā «Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavā».
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Foto: Ivars Veiliņš

 Jelgavas bibliotēkas aicina trīsgadniekus un viņu vecākus uz nodarbību ciklu «Mazo pūcēnu skoliņa»,
kas iekļauts lasīšanas veicināšanas
programmā «Grāmatu starts». Nodarbību cikls «Mazo pūcēnu skoliņa» ir
sadalīts trīs daļās, kurās bērni ar saviem
vecākiem varēs iepazīt bibliotēkas un
grāmatas, klausīties un lasīt pasakas,
radoši darboties, krāsot un iegūt jaunus
draugus. Pēc skoliņas absolvēšanas
katram skolēnam tiks piešķirta arī Pūcītes liecība. Pirmā nodarbība Jelgavas
pilsētas bibliotēkā notiks 1. oktobrī,
Pārlielupes bibliotēkā – 7. oktobrī,
bērnu bibliotēkā «Zinītis» – 14. oktobrī,
bet Miezītes bibliotēkā pirmā tikšanās
plānota 4. novembrī. Pieteikt dalību līdz
24. septembrim iespējams klātienē, kā
arī zvanot uz to bibliotēku, kurā vēlaties
apmeklēt nodarbības. Jāpiebilst, ka
vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.

Nedēļas nogalē Jelgavā pirmo reizi notika makšķerēšanas festivāls, kura laikā bērniem bija iespēja
apgūt pludiņmakšķerēšanu, savukārt pieaugušie sacentās fīdermakšķerēšanā. Līdztekus ikviens varēja vērot arī zivju ēdienu pagatavošanas meistarklases. Festivālā makšķerēt mācījās vairāki desmiti
bērnu un jauniešu – brīžiem pat visas 30 organizatoru sarūpētās bērnu makšķeres bija aizņemtas.
«Ar vecākiem braucām pāri Lielupes tiltam un ieraudzījām, kā bērni makšķerē upes krastā – mēs ar
māsu arī gribējām pamēģināt,» saka septiņus gadus vecā Marta, piebilstot, ka iepriekš nekad nebija
makšķerējusi, un šī nodarbe izrādījās pat ļoti interesanta. Meitene atzīst – makšķerēt nav grūti, tomēr
jāmāk būt pacietīgai un ilgi jāstāv vienā pozā, lai neaizbiedētu zivis. Kamēr bērni mācījās makšķerēt,
pieaugušie sacentās. «Rūpīgi gatavojos, pārdomāju stratēģiju un devos uz Jelgavu, lai uzvarētu,»
stāsta Jelgavas makšķerēšanas festivāla uzvarētājs – rīdzinieks Vladislavs Bubnelis –, kurš sacensību
dienā noķēra sešus ievērojamus brekšus. Jāpiebilst, ka rīdzinieks ieguva arī balvu par lielāko noķerto
zivi – 2,5 kilogramus smago breksi. Makšķernieka noķerto zivju kopējais svars veidoja 6,8 kilogramus. Otro vietu fīdermakšķerēšanas sacensībās ieguva jelgavnieks Uldis Pommers, kura lomu svars
kopumā sasniedza 5,75 kilogramus, savukārt trešais bija Rinalds Vācers no Ozolniekiem, kura kopējā
loma svars – 2,45 kilogrami. Savukārt noķertās zivis pagatavot meistarklasē mācīja Jelgavas pavāri
Edgars Biķernieks un Arno Polītis. Jelgavas makšķerēšanas festivālu organizēja jelgavnieki Jānis Cirsis
un Kārlis Goldmans ar Jelgavas pašvaldības jauniešu iniciatīvu programmas «Jaunieši var» atbalstu.  Līdz 29. septembrim vairākos

Aicina piedalīties retro velobraucienā
No 1.lpp.

Veloorientēšanās ir valsts simtgades iniciatīvu projekts, kura
laikā dalībnieki varēja iepazīt 100
dažādas apskates vietas Zemgalē.
Piemēram, Jelgavā dalībnieki
meklēja piecus pilsētas vārtus
un aizsargvaļņa posmus, izzināja veco Jelgavu, uzmeklēja
savvaļas zirgus Lielupes palienes
pļavās, kā arī devās uz lidlauku.
Pie katra no maršrutā iekļautajiem apskates objektiem jeb
kontrolpunktiem dalībniekiem
bija jāuzņem fotogrāfija, savukārt
nobrauktos kilometrus organiza-

tori pārbaudīja, izmantojot «Endomondo» attāluma noteikšanas
aplikāciju – tā uzskaita nobrauktos kilometrus, uzrāda mēroto
maršrutu kartē, kā arī braukšanas ātrumu. Savukārt punkti
piešķirti attiecīgi nobrauktajiem
kilometriem un pareizi veiktiem
uzdevumiem kontrolpunktos.
Dalībnieki, kuri braucienu laikā
ieguvuši punktu pārsvaru, tiks
apbalvoti pasākuma noslēgumā
– 2. septembrī. Jāpiebilst, ka
braucienos kopumā iesaistījās 62
dalībnieki.
Veloorientēšanās spēli «Zem-

gales velo vasara 2017» organizē
atbalsta fonds «Paralimpiešu
cerība» ar Jelgavas pašvaldības
atbalstu. Šī valsts simtgades
iniciatīvu projekta mērķis bija
pulcēt dažādu tautību un profesiju pārstāvjus, kā arī cilvēkus ar
kustību traucējumiem veloaktivitātēm Zemgalē. No pašvaldības līdzekļiem piešķirtais finansējums
šim pasākumam ir 700 eiro.
Jāpiebilst, ka dalība tvīda velobraucienā ir bez maksas. Interesenti aicināti pieteikties pa tālruni
29733112 vai rakstīt pa e-pastu
ekspedīcija.info@inbox.lv.

Tiesa Satiksmes ielas šāvējam
piespriež 16 gadus cietumā
No 1.lpp.

Jelgavas tiesa apsūdzēto atzina
par vainīgu slepkavības veikšanā
pastiprinošos apstākļos – vairāku
personu dzīvībai bīstamā veidā
un mantkārīgos nolūkos – un nelikumīgā ieroča iegādē, glabāšanā
un nēsāšanā. Summējot šogad citās tiesās pieņemtos spriedumos
noteiktos sodus, apsūdzētajam
piespriests cietumsods uz 16
gadiem un sešiem mēnešiem,
ierēķinot apcietinājumā pavadīto laiku līdz sprieduma spēkā
stāšanās brīdim, ar probācijas
uzraudzību trīs gadu garumā.
Tāpat no viņa par labu valstij
tiks piedzīta summa, ko valsts

izmaksāja cietušajiem kompensācijās. Procesuālie izdevumi veido
vairāk nekā 7000 eiro, savukārt
morālā kompensācija cietušajiem
veikta šādā apjomā – mirušā vīrieša tēvam tā izmaksāta 28 150
eiro apmērā, bet sievai – 8150
eiro apmērā. Tiesas spriedums
ir pārsūdzams likumā noteiktajā
kārtībā.
Jāatgādina, ka prokurors apsūdzētajam prasīja piemērot 20
gadu cietumsodu ar policijas uzraudzību trīs gadus un uzskatīja,
ka cietušo pieteiktās kompensācijas apmierināmas pilnā apjomā.
Mirušā vīrieša sieva bija pieteikusi kompensāciju par morālo

kaitējumu 10 000 eiro apmērā,
bet tēvs – 50 000 eiro apmērā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka 2015. gada 7. decembra
rītā Jelgavā, Satiksmes ielas 51
pagalmā, uz 1975. gadā dzimušu
vīrieti tika raidīti seši šāvieni.
Cietušais tika nogādāts slimnīcā,
kur no gūtajiem ievainojumiem
kakla rajonā, vēderā, mugurā,
rokā un kājā mira. Izmeklēšana
noskaidroja, ka apsūdzētais piekritis veikt noziegumu, sagaidot
konkrēto vīrieti noteiktajā vietā,
par 5000 eiro atlīdzību. Slepkavībā apsūdzētais ir agrāk sodīts par
narkotiku iegādi, to lietošanu, kā
arī zādzībām.

Smilšu ielas posmos sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbu
dēļ būs slēgta satiksme, informē
iestādē «Pilsētsaimniecība». Satiksme
līdz 29. septembra pulksten 17 būs
slēgta Smilšu ielas posmā no Smilšu ielas 31 līdz Smilšu ielai 35, no Smilšu ielas
38 līdz Smilšu ielai 46, no Smilšu ielas 49
līdz Smilšu ielai 60. «Pilsētsaimniecībā»
norāda, ka darbi tiek veikti, ievērojot
saskaņotās Satiksmes organizācijas
shēmas, kā arī informējot nekustamo
īpašumu īpašniekus par būvdarbu
izpildes laiku, kā arī piekļuves apgrūtinājumiem nekustamajiem īpašumiem.
 21. augustā pulksten 14 Jelgavā
notiks bezmaksas seminārs «Uzņēmējdarbības attīstībai pieejamās
Eiropas Savienības (ES) fondu programmas un finanšu instrumenti»,
kurā eksperti informēs par uzņēmējdarbībai pieejamo valsts un ES finansējumu. Semināra eksperti būs CFLA
Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
Sintija Zīverte un klientu apkalpošanas
centra vadītāja Dace Fūrmane, LTRK ES
projektu daļas vadītāja Līga Ābola, kā
arī «Altum» Zemgales reģiona vadītāja Mārīte Lazdiņa. Seminārs notiks
Zemgales plānošanas reģiona telpās
Katoļu ielā 2B. Pieteikt dalību var pa
tālruni 28646086 vai 63027404, kā arī
pa e-pastu jelgava@chamber.lv vai jrta.
asociacija@gmail.com.

Kļūdas labojums

10. augusta laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» publikācijā «Personu fotostāstos iemūžinās valsts simtgadi»
ieviesusies kļūda. Pareizi jābūt: Imants
Freidenfelds (1934) ir saimnieks 200
gadu vecai mājai – «Kalna Būriņiem».
Tur notikusi gatavošanās IV Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem.
«Jelgavas Vēstnesis» atvainojas par
radušos kļūdu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ.Nr.90001669496) izsludina konkursu uz Jelgavas reģionālās nodaļas
KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻAS INSPEKTORA/-ES amatu (vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā)

Tavos pienākumos ietilps:
• Konsultēt klientus par valsts sociālās
apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts
sociālajiem pabalstiem;
• Pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu
datus informācijas sistēmā;
• Sagatavot un izdot administratīvos aktus;
• Sagatavot izziņas.

Tu esi atbilstošs kandidāts, ja tev ir:
• Atbilstība Valsts civildienesta likuma
7. panta prasībām;

• Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (tiesību
zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomas);
• Iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu
laikā (vēlama pieredze klientu apkalpošanas
darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās);
• Prasme izmantot normatīvos aktus, zināšanas par
administratīvo procesu, valsts sociālo apdrošināšanu;
• Orientācija uz klientu, labas komunikācijas
un argumentācijas spējas;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• Prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.

Mēs piedāvājam:
• Mēnešalgu no 607,00 līdz 734,00 EUR
(bruto alga);
• Atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• Iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku
darba pieredzi valsts pārvaldē;
• Veselības apdrošināšanu.
Ja vēlies pieteikties, no tevis gaidīsim: dzīves
aprakstu (CV) – veidotu atbilstoši «Europass»
CV standartam; motivētu pieteikuma vēstuli,
kurā jāiekļauj apliecinājums par atbilstību Valsts

civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā
noteiktajām prasībām; izglītību apliecinoša/-u
dokumenta/-u kopiju/-as.
Dokumentus laikā no sludinājuma publicēšanas dienas «Latvijas Vēstnesī» līdz 2017.
gada 20. augustam lūdzam iesniegt vai sūtīt:
• Adrese: VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa,
Pasta ielā 43, Jelgavā, LV-3001.
• E-pasts: jelgava@vsaa.lv.
• Tālrunis uzziņām: 63022568.
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Darbs uz
pilnu slodzi
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc tam, kad Latviju pāršalca
traģiskā ziņa, ka Liepājā no
mājām izgājis un pazudis
piecgadīgs zēns, medijos tika
aktualizēta tēma par bērnu
drošību un vecāku atbildību.
Šovasar arī Jelgavā nācās
saskarties ar diviem gadījumiem, kad mazs bērns naktī
viens atradās uz ielas. Speciālisti norāda – visbiežāk tas
notiek tādēļ, ka vecāki neapzinās savus pienākumus, kā
arī neadekvāti novērtē bērna
prasmes. Būtiski atgādināt –
par vecāku pienākumu nepildīšanu iestājas administratīvā
atbildība, bet traģiskos gadījumos – arī kriminālatbildība.
Policija 14. jūlijā ap trijiem naktī saņēma informāciju no trīs sievietēm, kuras
Jelgavā pamanīja septiņgadīgu zēnu vienu
bez apaviem klīstam pa Lielo ielu. Policijas
darbinieki noskaidroja, ka puisēns devies
meklēt omīti, jo viņa nav atradusies dzīvoklī, savukārt bērna māte tobrīd gulējusi.
Apsekojot zēna dzīvesvietu, konstatēts, ka
māte atradusies 2,01 promiles reibumā.
Tāpat dzīvoklī bijis trīs gadus vecs brālītis.
Jau nākamajā dienā, 15. jūlijā, ap pulksten 23 kāda iedzīvotāja Satiksmes ielā
pamanīja 2,5 gadus vecu meitenīti vienu
uz ielas – basām kājām un ar pledu uz
pleciem. Policija noskaidroja – meitenes
vecāki saņēmuši zvanu, ka pret radinieci,
16 gadus vecu jaunieti, pastrādāts noziegums un viņa atrodas slimnīcā, tāpēc
viņiem steidzami bijis jābrauc uz Rīgu. Vecāki sarunāja, ka bērnus (10 un 2,5 gadus
vecas meitenes, kā arī gadu vecu puiku)
pieskatīs draugs, bet paši aizbrauca, viņu
nesagaidot. Pirms vīrieša ierašanās mazākā meitene jau bija izgājusi no mājām...

Pārvērtē savus bērnus

Gadījumus, kad netiek pildīti vecāku
pienākumi un ir pārkāptas bērnu tiesības,
izskata bāriņtiesa ciešā sadarbībā ar citām
institūcijām – Sociālo lietu pārvaldi (SLP),
policiju, izglītības un ārstniecības iestādēm. «Ne vienmēr šādi gadījumi notiek
nelabvēlīgās ģimenēs,» uzsver Jelgavas
bāriņtiesas locekle Inga Armane, piebilstot, ka neviena no šīm ģimenēm iepriekš
nav atradusies bāriņtiesas redzeslokā.
«Lielākā kļūda, ko vecāki pieļauj, ir bērna
vecuma un prasmju pārvērtēšana. Reizēm
vecākiem šķiet, ka bērns vēl ir par mazu,
lai, piemēram, atslēgtu durvis, vai gluži
otrādi – ir gana liels, lai paliktu viens. Taču
nekad nevar paredzēt, kas notiks,» norāda I.Armane, piebilstot – likumdošana
paredz, ka bērnu vecumā līdz septiņiem
gadiem nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
Tiesa, likums nosaka, ka bērnu var atstāt
tādas personas uzraudzībā, kas sasniegusi
13 gadu vecumu, tomēr bērnu tiesību
eksperti uzsver – vecāki par bērnu ir atbildīgi līdz viņa pilngadības sasniegšanai,
un jaunietis arī 13, 14 vai 17 gados ir tikai
bērns, kas nevar uzņemties atbildību par
jaunākiem brāļiem vai māsām.

Līdz nelaimei – viens solis

Nereti izsaukumus pirmās saņem
pašvaldības un Valsts policija. «Visbiežāk
sastopamās atrunas, ko nākas dzirdēt no
vecāku puses, ir šādas – «Bērns gulēja,
kad es aizgāju», «Bet bērns taču tika
atstāts ar kādu» vai «Es jau biju aizgājis
tikai līdz veikalam»,» stāsta Pašvaldības
policijas Nepilngadīgo likumpārkāpumu
prevencijas grupas vecākā inspektore
Daiga Antonova. Viņa uzsver, ka situācijai,
kad vecāki bērnu ir atstājuši vienu, nav
nekāda attaisnojuma. «Lai gan likumā norādītais vecums ir septiņi gadi, ar to nekas
nebeidzas – vecākiem tāpat jārūpējas arī
par skolas vecuma bērnu, saplānojot viņa
dienu un pastāvīgi uzraugot savu atvasi,»
norāda D.Antonova, piebilstot, ka ļoti

svarīga ir arī vecāku sadarbība ar skolu.
Gadījumi mēdz būt ļoti dažādi – bērns
aizgājis viens uz rotaļu laukumu vai
veikalu; bērns noklīdis no vecākiem vai
apmaldījies; viens ieslēgts mājās. «Visbiežāk šādi gadījumi notiek it kā netīšām.
Lai to mainītu, vecākiem ir jāpārveido
domāšana,» tā D.Antonova.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Jeļena
Visocka norāda, ka vecāku pienākums ir
nodrošināt bērna uzraudzību, lai netiktu
apdraudēta viņa dzīvība vai veselība,
tāpēc rūpīgi jāizvērtē, kā uzraudzībā
bērnu atstāt. «Par bērna drošību jebkurā
gadījumā atbild vecāki, neraugoties uz to,
kam konkrētajā brīdī bērns bijis uzticēts,»
tā viņa, piebilstot, ka bērna atstāšana
bez uzraudzības ir viens no galvenajiem
iemesliem, kas veicina nelaimes gadījumus, kuros cieš bērni. «Pirms kāda laika
saskārāmies ar situāciju, kad mazs bērns
tika atstāts vecmāmiņai, viņa uz mirkli
novērsa uzmanību, un bērns iekrita
piemājas dīķī. Sekas bija traģiskas,» tā
J.Visocka, uzsverot – ja bērns guvis nopietnas traumas vai gājis bojā, tieši vecākiem
iestājas kriminālatbildība, un tā noticis arī
šajā gadījumā.

Ne visi ir gatavi mainīties

Policija par katru gadījumu, kurā
iesaistīta nepilngadīga persona, ziņo
bāriņtiesai un citām institūcijām. Katra
situācija tiek izvērtēta, ņemot vērā gan
notikušā apstākļus, gan arī ģimenes
sociālo situāciju, lai pieņemtu lēmumu,
kāda veida palīdzība konkrētajai ģimenei
nepieciešama un novērstu bērnu tiesību
pārkāpumus. Jelgavas pilsētas bāriņtiesa
skata lietas, kas reģistrētas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Piemēram,
ja ģimene atbrauks uz pasākumu Jelgavā
un vecāki kādu apsvērumu dēļ nespēs
parūpēties par līdzi paņemto bērnu,
nenodrošinot bērna vecumam drošu un
atbilstošu vidi, administratīvo lietu uzsāks
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa, pieņemot
vienpersonisku lēmumu, savukārt tālāk
lietas materiāli tiks pārsūtīti uz to pašvaldību, kurā deklarēta vecāku dzīvesvieta.
Pērn Jelgavas pilsētas bāriņtiesā uzsāktas
28 lietas, no kurām sešās lietās pieņemts
lēmums par administratīvās lietas izbeigšanu, nepieņemot lēmumu par aizgādības
tiesību pārtraukšanu. Šogad uzsāktas jau
24 lietas, no kurām divas izbeigtas.
Ar riska ģimenēm mūsu pašvaldībā
strādā SLP. Pērn pārvalde saņēma 828
ziņojumus par riska ģimenēm, bet šogad
– 590. «Mēs katru informāciju pārbaudām, un, ja ir pamats, ģimeni izvērtējam,
lai izlemtu, kāda sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi tai nepieciešami.
Sociālā palīdzība galvenokārt ir pabalsti
un atvieglojumi, savukārt sociālie pakalpojumi – psihologs, atbalsta un izglītojošas
grupas, ģimenes asistents, krīzes centra
pakalpojums,» skaidro SLP Ģimenes
atbalsta nodaļas vadītāja Solvita Prikule.
«Visbiežāk vecākiem iesakām apmeklēt
atbalsta un izglītojošo grupu nodarbības
par vecāku lomu bērna audzināšanā, lai
viņi labāk izprastu savus pienākumus. Pēc
tam seko nodarbību kurss par bērnu emocionālo audzināšanu, lai iemācītos redzēt,
dzirdēt un saprast bērnu,» stāsta sociālā
darbiniece Daiga Cīrule. Tāpat ģimenēm
ir iespēja apmeklēt nodarbības vienīgajam
vecākam un nodarbības, lai pilnveidotu
saskarsmes prasmes ģimenē. SLP paspārnē darbojas arī brīvprātīgās mammas,
kuras sniedz emocionālu atbalstu un
māca ar savu piemēru, vai arī ģimenei
var tikt piešķirts ģimenes asistents, lai
pilnveidotu sociālās un komunikācijas
prasmes, nodrošinātu pārraudzību un
novērstu riskus. Pēc sociālā darbinieka
izvērtējuma vecāki var saņemt psihologa
pakalpojumu, savukārt tiem, kuri atzīst
savu agresīvo uzvedību, ir iespēja saņemt
sociālo rehabilitāciju individuāli vai grupā.
Nereti speciālistu, piemēram, nar-
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skolu, vecāki ir alkohola
reibumā un nevar rūpēties
par bērnu, bērns dzīvo
antisanitāros
apstākļos u.c.

2405
kologa, apmeklēšana ir obligāts nosacījums, ko vecākiem uzdod pašvaldības
Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisija, kas izskata visas administratīvās lietas, kuras skar nepilngadīgās
personas – neatkarīgi no tā, kas lietu
ierosinājis, lemjot par piemērojamo sodu.
D.Cīrule gan uzsver, ka tas ir smags darbs
pusgada līdz gada garumā vai pat ilgāk,
un nereti vecākiem tas nav pa spēkam.
«Piespiest apmeklēt nodarbības mēs
nevaram – katram pašam ir jāsaprot, ka
viņam tas ir nepieciešams,» tā D.Cīrule,
neslēpjot faktu, ka sociālie darbinieki
priecājas par katru pozitīvu soli. «Šogad
rīkojām terapeitisku nometni ģimenēm,
lai attīstītu sociālās prasmes un sekmētu
veselīgu attiecību veidošanos vecāku un
bērnu vidū. Tajā piedalījās trīs bērnu ģimene, kurā mamma ieciklējusies tikai uz
vīru. Pie galda vecāki sēdēja viens otram
līdzās, tālāk atradās bērni, lielāko atvašu
vidū nosēdinot viengadnieku. Sociālais
darbinieks dažas reizes ieminējās, ka
visiem būtu vieglāk, ja mazulis atrastos
starp vecākiem, un jau drīz vecāki bez
teikšanas sāka sēdināt mazuli sev pa
vidu. Arī tā kādā ģimenē ir maza uzvara,» norāda D.Cīrule, piebilstot, ka bieži
vien problēmu cēlonis ir vecāku zemais
pašvērtējums. Viņa norāda, ka arvien
plašāks sevis izzināšanas un izprašanas,
attiecību veidošanas un ģimenes stiprināšanas kursu spektrs tiek piedāvāts arī
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā, ko vecāki var apmeklēt, negaidot,
kad pienāks krīzes situācija.
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Galējais mērs –
bērna izņemšana no ģimenes

Vecākiem par savu pienākumu nepildīšanu var iestāties administratīvā
atbildība. Sods par bērna atstāšanu bez
uzraudzības līdz septiņu gadu vecumam
ir brīdinājums vai naudas sods apmērā
līdz 70 eiro. Ja pārkāpums veikts atkārtoti gada laikā, tiek noteikts naudas
sods summā līdz 210 eiro. Savukārt par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu
var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu apmērā līdz 140 eiro, bet gadījumā,
ja pārkāpums gada laikā tiek atkārtots,
sods lielums ir līdz 350 eiro.
Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisija izskata arī administratīvās lietas par pašvaldības sabiedriskās
kārtības noteikumu neievērošanu, kas
lielākoties ir nepilngadīgo atrašanās uz
ielas pēc pulksten 22. «Nereti ģimenes
neizprot to, ka vecāki un bērns ir kā viena komanda, kurā pieaugušie uzņemas
pilnu atbildību par bērnu vecumā līdz 18
gadiem un var tikt sodīti par savu atvašu
īstenotajiem pārkāpumiem. Šī iemesla dēļ
ir jāstrādā gan ar bērniem, gan vecākiem,»
uzsver Valsts policijas inspektore J.Visocka, piebilstot, ka vecāku loma ir darbs uz
pilnu slodzi bez brīvām pēcpusdienām un
nedēļas nogalēm.
Galējais mērs ir bērna izņemšana no
ģimenes. Bāriņtiesas locekle I.Armane
skaidro, ka šāds lēmums tiek pieņemts
gadījumos, kad ir konstatēts apdraudējums bērna veselībai un dzīvībai. «Mēs
pārbaudām katru saņemto signālu.

Krīzes situācijās, piemēram, ja, ierodoties
dzīvesvietā, tiek konstatēts, ka pirmsskolas vecuma bērns ir kopā ar vecākiem,
kuri atrodas tādā reibumā, ka nespēj
parūpēties par savu atvasi, lēmums par
aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam
var tikt pieņemts vienpersoniski – bērns
tiks izņemts no ģimenes un nogādāts
krīzes centrā,» stāsta I.Armane. Pērn
Jelgavas pilsētas bāriņtiesa pieņēma
septiņus vienpersoniskus lēmumus par
bērna izņemšanu no ģimenes, savukārt
šogad pieņemti jau 11 šādi lēmumi. I.Armane gan uzskata, ka pieaugošie skaitļi
nenorāda uz situācijas pasliktināšanos,
bet drīzāk liecina, ka sabiedrība nav vienaldzīga un aktīvāk ziņo par iespējamiem
bērnu tiesību pārkāpumiem. Būtiski ir
minēt faktu, ka ģimenei, strādājot ar sevi
un sadarbojoties ar institūcijām, pēc laika
aizgādības tiesības var tikt atjaunotas.
Pērn aizgādības tiesības atjaunotas piecos
gadījumos, šogad – trijos.

Par ziņošanu nesoda

Bērnu tiesību eksperti atzinīgi vērtē to,
ka arvien biežāk par pārkāpumiem ziņo
sveši cilvēki, kaimiņi, nejauši garāmgājēji.
Viņi uzsver – ja bērnu mājās pārved policijas darbinieki, tas nebūt nav ļaunākais,
kas ar viņu var notikt. Turklāt reizēm
ģimene problēmu apzinās tikai tad, kad
iesaistās institūcijas. Policija gan akcentē –
ieraugot uz ielas mazu bērnu, nevajadzētu
viņu vest mājās, jo bērns var apjukumā nezināt īsto ceļu. Vispareizākais risinājums
ir ziņot policijai pa tālruni 110 vai 8550.

Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts

Attālinās no godalgām

Futbola klubs «Jelgava» 13. augustā
Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīja «SynotTip» Latvijas Virslīgas 18.
kārtas spēli, kurā ar rezultātu 1:2
(1:0) zaudēja Virslīgas līdervienībai
– Jūrmalas «Spartaks» futbolistiem.
Vienīgos vārtus jelgavnieku labā
ar skaistu brīvsitienu guva Andrejs
Perepļotkins. Pēc šīs spēles jelgavnieki Virslīgas turnīra tabulā septiņu
komandu konkurencē ar 15 spēlēs
izcīnītiem 17 punktiem ierindojās
6. vietā, no 3. vietā esošajiem Ventspils futbolistiem atpaliekot par sešiem punktiem. Nākamā spēle mūsu
komandai gaidāma 21. augustā
viesos pret FK «Metta/LU» vienību,
mača sākums – pulksten 17.

Spēlēs finālturnīrā

Rīgā norisinājās Eiropas
3x3 basketbola kausa
izcīņas kvalifikācijas sacensības, kurās Latvijas
meiteņu izlase ar jelgavnieci Diānu Dudi sastāvā
izcīnīja 2. vietu un ieguva
ceļazīmi uz Eiropas kausa
finālturnīru U-18 vecuma grupā. Finālturnīrs notiks 1.–3. septembrī Ungārijā. Šī
būs pirmā reize pēdējo trīs gadu laikā, kad
finālturnīrā tiks pārstāvēts Latvijas meiteņu
3x3 basketbols. D.Dude norāda, ka mazais
mērķis finālā ir apspēlēt mājinieces – Ungārijas komandu –, jo viņas ar Latvijas
komandu ir vienā grupā, savukārt lielais
mērķis ir cīņa par visaugstākajām vietām.
Foto: Renārs Koris
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SPORTS
Pievar svelmi

Aizvadītajā nedēļas nogalē Kuldīgā notika skriešanas seriāla ««BigBank» Skrien
Latvija» 6. posms – Kuldīgas pusmaratons. Tajā piedalījās arī Jelgavas Sporta
servisa centra skriešanas komanda, kas
gan šajā posmā startēja nepilnā sastāvā.
V40 grupā 7. vietu izcīnīja S.Brasavs,
pusmaratona distanci veicot 1:34,45
stundās. A.Geraseva bija ātrākā SNJ
grupā 10 kilometru distancē – 0:45,01
minūte. I.Sermolīte bija 3. ātrākā SN40
grupā 10 kilometros – 0:49,28 minūtes.
Savukārt R.Kraslovskis, kurš veica 10
kilometru distanci, bija 8. ātrākais VN20
grupā – 0:41,04 minūtes. Piecu kilometru distancē startējošā D.Dābola izcīnīja
6. vietu ST grupā, bet A.Fomenko šajā
grupā bija 16. ātrākā.

Pārceļ Latvijas kausa
izcīņas spēli

Līdz ar «Skonto»
stadiona sagatavošanas darbiem
3. septembrī paredzētajai 2018.
gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas
turnīra spēlei futbolā starp Latvijas un Šveices izlasēm ir pārcelta 16. augustā plānotā
Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēle,
kurā bija jātiekas FK «Jelgava» un «Riga»
FC. Spēle pārcelta uz 13. septembri, tā
sāksies pulksten 19 «Skonto» stadionā.
Turnīra pusfināla mači plānoti 20. septembrī, bet fināls 18. oktobrī notiks «Skonto»
stadionā. Jāatgādina, ka šajā gadā tiek
izcīnīti divi Latvijas kausi, pirmo pavasarī
jau ieguva FK «Ventspils».

Jelgavā izveidota meiteņu
futbola komanda
 Ilze Knusle-Jankevica

Iepriekšējās sezonās Jelgavas futbola cienītāji priecājušies par vīriešu galvenās
komandas labajiem rezultātiem gan Latvijas, gan
arī Eiropas mērogā, taču
šogad pirmo gadu Jelgavā
izveidota arī meiteņu futbola komanda, kas ar nosaukumu «FK «Iecava»/FK
«Jelgava»» startē sieviešu
1. līgā. Komandas treneris
Aivars Ķeris norāda: «Nākotnē ir iecere izveidot pašiem savu sieviešu futbola
komandu, tāpēc jau rudenī
plānots uzsākt aktīvu sieviešu futbola popularizēšanas kampaņu.»
Iecavas un Jelgavas apvienotā komanda spēlē pēc spēka otrajā Latvijas
sieviešu futbola līgā, kurā startē desmit komandas, kamēr Virslīgā spēlē
tikai četras komandas. Ir noslēdzies
sacensību pirmais posms, un «FK
«Iecava»/FK «Jelgava»» ierindojas
9. vietā ar deviņās spēlēs izcīnītām
divām uzvarām un piedzīvotiem septiņiem zaudējumiem. «Četras čempionāta komandas ir izteikti spēcīgas,
bet pārējās sešas – apmēram vienā
līmenī. Ar līderu komandām mums
vēl ir pagrūti cīnīties par punktiem,
bet pret pārējām vienībām ir aizvadītas līdzvērtīgas spēles ar mainīgām
sekmēm. Uzvarējām «Imantu» ar

Ja tevi interesē sieviešu futbols un tu vēlies trenēties šajā sporta
veidā, sazinies ar FK «Jelgava» Jaunatnes futbola akadēmijas treneri Annu Poņatovsku pa tālruni 29870802, noskaidro, kad notiek
treniņi, un divas nedēļas varēsi trenēties, lai pārliecinātos, vai tas ir
piemērots tev. Ja būsi gatava turpināt treniņus, būs jāslēdz sadarbības līgums ar FK «Jelgava». Maksa par treniņiem ir 29 eiro mēnesī.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēknis Jānis
Timbors no 2. līdz 6. augustam Lietuvas pilsētā Traķos
organizētajā Pasaules junioru
čempionātā akadēmiskajā airēšanā 37 sportistu konkurencē izcīnīja 8. vietu 2000 metru
distancē. «Uzskatu, ka Jāņa
sniegums ir jāvērtē atzinīgi.
Mums kādu laiku nav bijuši
šādi panākumi, turklāt tik lielā
konkurencē,» jelgavnieka sasniegto rezultātu uzslavē viņa
trenere Agita Puriņa.
J.Timbors startēja 2000 metru distancē, katrā no piecām sacensību dienām
veicot vienu braucienu. Jāpiebilst, ka
rītā pirms gaidāmā pusfināla brauciena
organizatori veica izmaiņas sacensību kalendārā. Attiecīgi jelgavnieka starts tika
pārcelts par stundu ātrāk nekā iepriekš
bija plānots. «Mēs ar Jāni informāciju
par ieviestajām izmaiņām uzzinājām pēc
brokastīm, tādēļ uzskatu, ka viņš noteikti
pusfinālā varēja startēt veiksmīgāk.
Veiktās izmaiņas radīja lieku stresu un

Papildu uzņemšana
Jelgavas Mūzikas vidusskolā
2017./2018. mācību gadam

Profesionālās ievirzes izglītības programmās
(bērnu mūzikas skolā)
Papildus uzņem audzēkņus vecumā no 6 līdz 13 gadiem
šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – obojas, saksofona,
klarnetes, trompetes, eifonija, mežraga, trombona spēle;
• Kora klase.
Papildu uzņemšana 29.08. no pulksten 11 līdz 13
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2.
Uzņemšanas prasības:
1. Sagatavot un nodziedāt vienu dziesmu;
2. Muzikālo dotību pārbaude.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija,
izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Profesionālās vidējās izglītības programmās
(vidusskolā)
Papildus uzņem audzēkņus mācībām 1. kursā šādās
profesionālās vidējās izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella, kokles spēle;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Diriģēšana;
• Mūzika (mūsdienu ritmiskās mūzikas izpildītājs).
Papildu uzņemšana 25.08. pulksten 11
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2.
Uzņemšanas prasības: pieejamas JMV mājaslapā
www.jelgavasmuzskola.lv.
Iesniedzamie dokumenti: pase, izglītību apliecinoši dokumenti.
Tālrunis uzziņām: 63022173.
Pieejams darba dienās no pulksten 9 līdz 17.

SIA «Juridiskais birojs OFERTE»
(reģ.Nr.43603036058)
aicina savai komandai pievienoties

jurista palīgu(-dzi)/juristu(-i).
Nepieciešamās prasības pretendentiem:
• Augstākā juridiskā izglītība (vēlama);
• Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme
strādāt komandā;
• Prasme izteikt un argumentēt savu viedokli;
• Spēja risināt nestandarta situācijas;
• Vēlme pilnveidoties un attīstīties;
• Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas civiltiesībās un komerctiesībās.
Darba laiks: pilna slodze.
Darba vieta: Jelgava.
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Foto: no kluba arhīva
rezultātu 3:2 un Rēzeknes novada
BJSS komandu ar 3:0. Savukārt
līdzīgās spēlēs piedzīvojām zaudējumu pret FK «Laidze/Talsu NSS» ar
2:4 un «Super Nova» ar 0:1,» ieskicē
A.Ķeris.
Čempionāta pirmais aplis ir noslēdzies, un šobrīd komandas tiks
sadalītas divos pieciniekos pēc iegūto
punktu skaita un uzsāks cīņas par
vietām un medaļām. Jelgavas un Iecavas apvienotā komanda būs grupā,
kas savstarpēji sadalīs 6.–10. vietu.
Čempionātā meitenēm atlikušas vēl
četras spēles – viena augustā un trīs
septembrī –, un maksimums, uz ko
var cerēt debijas gadā, ir 6. vieta.

Ideja par apvienošanos radusies,
secinot, ka studentes, kas pārsvarā
gada sākumā arī trenējās FK «Jelgava» Jaunatnes futbola akadēmijā, nav
stabils komandas kodols, jo vasarā
viņas lielākoties dodas uz mājām un
Jelgavā neuzturas, bet aktīvā sezona ir no aprīļa līdz oktobrim. «Pēc
aizvadītā ziemas Latvijas meiteņu
telpu futbola čempionāta Iecavas
un Jelgavas komandas nolēma apvienoties, lai varētu startēt sieviešu
1. līgā un popularizētu sieviešu futbolu Jelgavā. Mums pašiem ar savām
spēlētājām nepietika, lai izveidotu
šādu komandu. Šobrīd apvienotās
komandas sastāvā aptuveni pusi

Airētājs Timbors – astotais pasaulē
 Ģirts Pommers
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Airētājs Jānis
Timbors pēc ilgāka
laika pārstāvēja
Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta
skolu Pasaules junioru čempionātā
airēšanā, izcīnot 8.
vietu 2000 metru
Foto: www.rowing.lv distancē.
satraukumu,» norāda A.Puriņa.
Jūrmalā mūsu airētāji startēja Latvijas
Jau minētajā pusfinālā mūsu airētājs čempionātā, kurā pieaugušo konkurencē
finišēja 5. vietā, savukārt B finālā J.Tim- 2000 metru distancē J.Timbors izcīnīja
bors zaudēja tikai Norvēģijas sportistam 2. vietu, savukārt Ņikita Samsonovs šajā
Jonasam Juelam, rezultātā ierindojoties 8. pašā distancē ierindojās 3. vietā vieglsvara
vietā. 2000 metru garā distance tika veikta (līdz 72 kilogramiem) klasē. Četriniekos
7:28,920 minūtēs. Salīdzinājumam – sa- 2000 metru distancē jauktā komanda, kucensību uzvarētājs Klarks Dīns no ASV ras sastāvā bija jelgavnieki Kārlis Ozoliņš
šo pašu distanci A finālā veica 7:04,730 un J.Timbors, kā arī jūrmalnieki Renārs
minūtēs.
Karro un Artis Pastars, izcīnīja bronzu.
Arī pats sportists savu sniegumu vērtē
Pēc aizvadītajām sacensībām spēcīgāpozitīvi, jo katrā braucienā viņš izmanto- kais Jelgavas airētājs atgūs spēkus. Trenejis visus spēkus. «Rezultāts ir labs. Man re A.Puriņa norāda, ka sacensību sezona
svarīgs ir fakts, ka bija iespēja sacensties faktiski ir noslēgusies: «Izcīnītā 2. vieta
ar pasaules spēcīgākajiem airētājiem. Ja Latvijas čempionātā mums dāvāja iespēju
būtu nedaudz piemērotāki laikapstākļi, startēt Eiropas U-23 čempionātā, taču
iespējams, varētu cīnīties arī par augstāku mēs uz šīm sacensībām nedosimies. Tā
vietu, taču tāds ir sports,» tā J.Timbors. vietā J.Timbors varēs atpūsties, jo līdz šim
Jāpiebilst, ka pagājušās nedēļas nogalē sacensību kalendārs ir bijis saspringts.»

veido FK «Jelgava» spēlētājas, no
kurām lielākā daļa ir LLU studentes,» stāsta A.Ķeris. Viņš norāda,
ka 1. līgas komandā var spēlēt 2002.
gadā dzimušas un vecākas meitenes.
Treniņi 1. līgas komandai šobrīd notiek divas reizes nedēļā – vienu reizi
Iecavā, vienu reizi Jelgavā.
Jaunākas meitenes un iesācējas var
trenēties Jaunatnes futbola akadēmijā pie treneres Annas Poņatovskas.
Šobrīd futbola treniņus regulāri
apmeklē 15 meitenes, no kurām daļa
jau nākamgad papildinās 1. līgas
komandas sastāvu. Akadēmijā meitenēm treniņi notiek trīs reizes nedēļā
Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā.

Uzvar Bukarestē

Lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Jurista palīgs(-dze)/jurists(-e)» pa e-pastu
birojs@e-oferte.lv līdz 2017. gada 5. septembrim.
Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus,
kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Piedāvā darbu
SIA «Viktorija B» bistro «Silva» (reģ.
Nr.43603036429) piedāvā darbu trauku
mazgātājam/-ai – apkopējam/-ai. Pieteikties var bistro «Silva» Driksas ielā 9, Jelgavā.
Velta Kreicberga piedāvā darbu šoferim
(ar auto vadīšanas tiesībām) vienu reizi
nedēļā. Var būt pensionārs. T.29932823.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu palīgstrādniekam šķirotājam. Darba vieta –
šķirošanas stacija un poligons «Brakšķi»,
Līvbērzes pag., Jelgavas nov. T.26356403.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
(reģ.Nr.43602011254) aicina darbā pirmsskolas
izglītības skolotāju un auklīti. Adrese – Pērnavas
iela 16, Jelgava. T.63011290, mob.20021871.

Dažādi
Atdošu nepamatoti saņemto kompensāciju
saistībā ar 15.08.2017. DUS «Astarte- Nafta» Rūpniecības ielā 75A, Jelgavā, notikušo
ceļu satiksmes negadījumu. T.26474818.

LŪDZ ATSAUKTIES
Basketbola kluba «Jelgava» kapteinis Edgars Krūmiņš (attēlā no
labās) turpina veiksmīgi startēt
3x3 basketbola sacensībās, pagājušās nedēļas nogalē svinot uzvaru
Bukarestē notiekošajā «Raiffeisen
Bank Bucharest Challenger» turnīrā.
Viņa pārstāvētā «Rīga Ghetto Basket» komanda (sastāvā – Nauris
Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis un
Agnis Čavars) finālspēlē ar rezultātu 13:12 pārspēja Serbijas vienību «Zemun». Par izcīnīto uzvaru
jelgavnieka pārstāvētā komanda
saņēma naudas balvu 6000 ASV dolāru apmērā un ieguva iespēju piedalīties 25. un 26. augustā Lozannā
organizētajā FIBA 3x3 basketbola
pasaules tūres posmā.
Publicitātes foto

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija lūdz
atsaukties mirušā Valentīna Gerasimenko
(dzimšanas dati – 11.12.1961., dzīvoja –
Prohorova ielā 44-2, Jelgavā) radiniekus.
Lūdzam cilvēkus, kam ir kas kaut zināms
par šīs personas radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai
zvanīt pa tālruni 63028550.

Aizsaulē aizgājuši
ZIGURDS KOZLOVSKIS (1963. g.)
ANTONS ŽUKS (1944. g.)
VALĒRIJA BALTIENE (1928. g.)
MIĶELIS GRIGORCEVIČS (1940. g.)
VIKTORIJS LEBUSS (1938. g.).
Izvadīšana 17.08. plkst.14 Zanderu kapsētā.
MALDA LANDZBERGA (1933. g.).
Izvadīšana 17.08. plkst.14 Meža kapsētā.
ZENTA BAUMANE (1949. g.).
Izvadīšana 17.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
VOLDEMĀRS LEONOVS (1940. g.).
Izvadīšana 18.08. plkst.12 Jaunzemju kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2487.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Ketija Forde. Kā uguns un ūdens. Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Ielas garumā. Volguntes iela. 2.daļa (ar subt.).*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 24.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 44.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2487.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Latvijas daudzsēriju filma (ar subt.).
2015.g. 13.(noslēguma) sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Seriāls. 8.(sezonas noslēguma) sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
0.35  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 11.sērija.
1.05 Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri.
LTV dokumentāla filma.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.*
9.05 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 23.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
12.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Lietuva.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Alpi. Klinšu ērgļa valstība. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 207.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.45 Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!».*
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 6.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 120.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 183. un 184.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 TV PIRMIZRĀDE. Sagraizītie.
ASV realitātes šovs. 2014.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 34.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 141.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 29.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Spoks. Krievijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.30 Amerikāņi 4. Seriāls. 13.sērija.
1.20 Attīstības kods 3.
1.45 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
2.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 6.sērija.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 22.sērija.
5.50 «Gatavo 3» 5.
6.15 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 2. un 3.sērija.
7.10 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.50 Trons: mantojums. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
11.20 Televeikala skatlogs.
11.35 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 39. un 40.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 64.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 14.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 65.sērija.
21.00 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga» piedāvā: «Nogalināt žurnālistu».
1.00 Sveika, Rīga!
1.30 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 16.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 65.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 22. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2488.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 46.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Policists un policiste. Vācijas kriminālkomēdija. 2010.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province. Baltkrievija.*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.

14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 25.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 45.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2488.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Baltijas brīvības ceļš. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 Ģenerālplāns. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Šāvējs. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2015.g.
1.30 Sajūti Latgali!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 24.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Rumānija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 207.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 24.sērija.
20.10  Bangkoka, eņģeļu pilsēta. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 208.sērija.
22.00  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
22.55 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 8.sērija.
0.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 7.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 121.sērija.
11.45 Kad nevar uzticēties. Vācijas un Austrijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 35.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 142.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Vasara Mazūrijā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 Varas spēles. Seriāls. 8.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 142.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 23.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 4. un 5.sērija.
6.45 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.15 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.35 Pērsijs Džeksons un olimpieši: zibens nolaupītājs.
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Motīvs? 4. Seriāls. 2.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 65.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 15.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 11.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.05 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
24.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 15.sērija.
1.00 Bulta. Seriāls. 23.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.00 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 66.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 23. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2489.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti (ar subt.).*
14.00 Vācijas Federālās republikas prezidenta Franka Valtera
Šteinmeiera oficiālā vizīte Latvijā.
Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
14.20  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 26.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2489.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. Misija «Pica» Itālijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Vera 5. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
1.00 Deviņdesmitie.*

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 SeMS. Laboratorija.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls \
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 25.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 Darbs planētas labā. Glābiet mežus! Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki.*
14.05 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 208.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Garšu skola. 1.sērija.
Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
20.10  Endokrīnās sistēmas bojātājvielas. Dokumentāla filma.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 209.sērija.
22.00  Robežas. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00  Alpi. Klinšu ērgļa valstība. Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.00 Personība. 100 g kultūras.*
1.00 Garšu skola. 1.sērija. Kulinārijas raidījums
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 8.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 122.sērija.
11.45 Vasara Mazūrijā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 36.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 36.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 143.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 2004.g. 4.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Dž.Edgars. ASV biogrāfiska drāma. 2011.g.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 143.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 1.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 6. un 7.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Tīņi liedagā 2. ASV ģimenes filma. 2015.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 11.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 43. un 44.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 66.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 67.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
0.15 Greislenda. Seriāls. 10.sērija.
1.10 Kāsla metode 6. Seriāls. 16.sērija.
2.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 67.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 24. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2490.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 48.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 2000.g. 8.sērija.
12.15 1:1. Aktuālā intervija.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 27.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 47.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2490.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Sirmais. Kulta ēdieni. Misija «Frī kartupeļi» Beļģijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 9.sērija.
22.20 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.30 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.05 Vides fakti (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.10  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.40  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 26.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 209.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Kapteinis 13.
18.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Čehija.
21.40  Maklauda meitas. Seriāls. 210.sērija.
22.30 Personība. 100 g kultūras.
23.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.35  Endokrīnās sistēmas bojātājvielas. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 9.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
11.45 Brauciens uz Rimini. Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 37.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 144.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 12.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 18.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 144.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 2.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.55 Melis, melis, kartupelis. Kanādas komēdija. 2014.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 67.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 68.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības līgums.
ASV spraiga sižeta filma. 2016.g.
24.00 Bekstroms. Seriāls. 12.sērija.
0.55 Bulta 2. Seriāls. 2.sērija.
1.50 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 24.sērija.
2.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 68.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 25. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uzvelc tautastērpu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 7.sērija.
12.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 28.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības Ēgmortā.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.*
0.10 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
1.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 7.sērija.
2.10  Vera 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 «Mikrofona» dziesmas.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. Dokumentāls seriāls. 2. un 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 27.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 210.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Lembeha šauruma pārsteidzošās radības. Dokumentāla filma.
21.05  Tās tik ir operas! Manona. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Mans karalis.
Francijas drāma (ar subt.). 2015.g.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls

1.10  Robežas. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.10 Slepenā aukle. Krimināldrāma.
3.45 Aculiecinieks.*
4.00 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 10.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
11.45 Zagle un ģenerālis. Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 2014.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 38.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 145.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Opus pro».
22.25 BIGBANK Latvijas pērles. Mīlas rokbalādes. Koncerts. 2015.g.
0.20 Mans sargeņģelis. ASV drāma. 2009.g.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 3.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Riko, Oskars un dziļākās ēnas.
Vācijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kāsla metode 7. Seriāls. 1.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.05 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 47. un 48.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 68.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 69.sērija.
21.00 Zobu feja 2. ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība pieaugušajiem.
ASV komiska drāma. 2012.g.
1.30 Bulta 2. Seriāls. 3.sērija.
2.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 69.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 26. augusts
LTV1
5.30 Province. Baltkrievija (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Guntars Račs.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Mazais spoku detektīvs. Animācijas filma (ar subt.). 2015.g.
12.05 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 52. un 53.sērija.
13.10 Dāma. Gleznotāja Džemma Skulme. Dokumentāla filma.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 12.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 9.sērija.
15.55 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
17.00  Kaķu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Ielas garumā. Rotas iela un «Austrālija» Jūrmalā (ar subtitriem).*
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Jāņa Petera teātra dziesmu nakts
«Bez teātra mēs nevaram».
23.45  Mans karalis. Francijas drāma (ar subt.). 2015.g.
2.00 Mana dziesma.*
3.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Mākslinieki L.Purmale un M.Polis.*
4.00 «Mikrofona» dziesmas.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1. un 2.pusfināls.*
15.35 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls.*
19.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 Midsomeras slepkavības 7. Seriāls. 1.sērija.
23.10  Slepkavības Ēgmortā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
0.50 Tango. Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 81.–84.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
6.45 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 2.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
11.00 Karamba! Humora raidījums.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 34.sērija.
12.50 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 35.sērija.
14.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 36.sērija.
15.15 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
16.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 185. un 186.sērija.
23.10 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 Brauciens uz Rimini. Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
2.30 Zagle un ģenerālis. Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
4.00 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 4.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 17.sērija.
6.50 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.15 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.00 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 25. un 26.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Taisnīguma līgas piedzīvojumi. Laika slazdā.
ASV animācijas filma. 2014.g.
12.10 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
13.15 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
15.25 Mērkaķošanās. Kanādas komēdija. 2016.g.
17.05 Zobu feja 2. ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Vāģi 2. ASV animācijas filma. 2011.g.
21.45 Pērsijs Džeksons: monstru jūra.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.50 Aizliegtais paņēmiens. ASV fantastikas filma. 2011.g.
1.50 Labs gads. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 27. augusts
LTV1

2.10 «Summertime» – aicina Inese Galante.
«Rekviēms-lūgšana par Baltijas jūru».*
3.25 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.10 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
11.00  Mazais spoku detektīvs. Snimācijas filma (ar subt.). 2015.g.
12.30 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 81.–84.sērija.
14.15 Lembeha šauruma pārsteidzošās radības. Dokumentāla filma.
15.15  Tās tik ir operas! Manona. Dokumentālu filmu cikls.
16.10 Raimonda Paula un Agneses Rakovskas koncerts «Neaizmirsti mani».*
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 9.sērija.
22.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.40 Slepenā aukle. Krimināldrāma.
1.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.55 Ēdienkarte skrejceļam. Dokumentāla filma.
3.50 Sprādzienizturīgs audums. Dokumentāla filma.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
6.00 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 10.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 13. un 14.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Pērkons dārd. Latvijas dokumentāla filma.
11.00 Karamba! Humora raidījums.
11.30 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 9.–12.sērija.
16.00 Ugunīgās sirdis. ASV melodrāma. 2013.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Vācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 187. un 188.sērija.
23.10 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
0.25 Uzņemšana. ASV traģikomēdija. 2013.g.
2.00 Hūberts un Štallers 3. Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 9.sērija.
4.05 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 2. Seriāls. 5.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 18.sērija.

5.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Māsas Inga un Jāna Jērumas.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Ledus pavēlnieks. Animācijas filma.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dok.filmu cikls (ar subt.). 25.sērija.
11.00  Mjanma, lielais Iravadi līdzenums. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 100 g kultūras. Personība. Operdziedātāja Inga Šļubovska.*
14.20 Mans zaļais dārzs.*
14.50 Vienas dienas restorāns.*
15.25 Kārkli pelēkie zied. Rīgas kinostudijas drāma. 1961.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province. Baltkrievija.
18.50 Ketija Forde. Dāvātie gadi. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
22.20 Centurions. Piedzīvojumu drāma (ar subt.). 2010.g
0.10  Kaķu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
1.10 Īstās latvju saimnieces.*

Jelgavas tehnikums aicina
darbā pedagogus
2017./2018. mācību gadam

• Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā
«Programmēšana».
• Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā
«Datorsistēmas».
Prasības: 1. (koledžas) vai 2. līmeņa profesionālā
augstākā izglītība nozarē.
• Profesionālās izglītības skolotāju izglītības programmā
«Metālapstrāde», iegūstamā kvalifikācija – lokmetinātājs (MMA); (MAG).
Prasības: augstākā vai profesionālā vidējā izglītība
nozarē.
Sūtiet CV pa e-pastu info@jelgavastehnikums.lv
vai zvaniet pa tālr. 27798803.
Jūsu pieteikumus gaidīsim
līdz 2017. gada 18. augustam.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
(reģ.Nr.40003646836) ir uzņēmums,
kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus.
«AKG» uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2400 darbiniekiem
14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā
un ražo visā pasaulē pazīstamas augstas kvalitātes siltuma
apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto
industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas
industrijai un sadzīves iekārtām.
Darbs «AKG THERMOTECHNIK LETTLAND» ir lieliska iespēja gūt
pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
aicina darbā
METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS/-CES

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

14. septembrī pl. 1000

Grāmatvedības
uzskaites pamati
18. septembrī pl. 1715

facebook.com

20. septembrī pl. 915

Prasības:
• Spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• Laba fiziskā sagatavotība, gatavība strādāt maiņās;
• Prasme lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• Pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Latviešu valodas prasmes vismaz vidējā līmenī.
Mēs piedāvājam:
• Darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām
prasībām un vēlas strādāt mūsu uzņēmumā,
aicinām šī gada 22. augustā no pulksten 16
līdz 18 ierasties SIA «AKG THERMOTECHNIK
LETTLAND» Aviācijas ielā 34, Jelgavā, lai
veiktu pretendentu atlases pirmās kārtas testa
uzdevumu rasējumu lasīšanā.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un CV.

26. septembrī
Bezmaksas

Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63012163, 29543600
vai e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.10 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.40 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.25 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» mežā 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.35 Sātans «Pradas» brunčos. ASV komiska melodrāma. 2006.g.
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14.50 Pērsijs Džeksons: monstru jūra.
Piedzīvojumu filma. 2013.g.
16.55 Vāģi 2. ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Nekā personīga» piedāvā: «Revolūcijas eksports».
20.10 Džons Kārters. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2012.g.
22.55 Sarkangalvīte. ASV šausmu filma. 2011.g.
0.50 Slepkavības līgums. ASV spraiga sižeta filma. 2016.g.
2.40 Bulta 2. Seriāls. 4. un 5.sērija.
4.20 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.50 TV3 ziņas.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
17. augustā no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
19. augustā pulksten 11 – ekskursija-ekspedīcija kājām «Veco Jelgavu meklējot – 2».
Turpināsim iepazīt un meklēt liecības par to, kā Jelgava izskatījās līdz 1944. gadam.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – 1,50 € (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
19. augustā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās
darbnīcas, sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un
ūdens atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
25. augustā pulksten 21 – Jāņa Lūsēna instrumentālās mūzikas koncerts «AIZ…
Mūzika vēlā vakarā». Biļešu cena – 12 € (Jelgavas Sv.Annas baznīcā).
26. augustā pulksten 9 – XVII Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā).
26. augustā pulksten 10 – labsajūtas festivāls «ESI». Ieeja – bez maksas (skvērā
aiz Jelgavas kultūras nama).
26. augustā pulksten 11 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(skvērā aiz Jelgavas kultūras nama).
26. augustā pulksten 12 – ekskursija kājām pa Jelgavu «Kartupeļu ceļš». Iepazīsim,
kā kartupelis kļuvis par vienu no populārākajiem latviešu virtuves produktiem. Degustācijas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
26. augustā pulksten 14 – XV Piena paku laivu regate (Lielupē).
1. septembrī pulksten 16 – grafiti mākslas festivāla «Spēka zīmes Latvijai» lielformāta sienas gleznojuma atklāšana J.Čakstes bulvārī 7 (pie Jelgavas Studentu teātra).
1. septembrī pulksten 17 – mācību gada atklāšanas pasākums «ZinīBUMS». Darbojies, uzzini, ko darīt brīvajā laikā, krāj zīmodziņus un piedalies izlozē līdz pulksten
19. Pēcstundas ar grupām «Transleiteris» un «Augša». Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
2. septembrī pulksten 10 – veloorientēšanās pasākuma «Zemgales velo vasara
2017» noslēguma retro velobrauciens. Pasākuma dalībniekiem obligāta tērpšanās
un pucēšanās 1918. gada tradīcijās. Dalība pasākumā – bez maksas. Pieteikšanās pa
tālruni 29733112 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. septembrī pulksten 11 – ekskursija ar autobusu «Studentu ceļš Jelgavā».
Apmeklēsim jauno Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēku un Valdekas pili, paredzēti
paukošanās paraugdemonstrējumi «Fraternitas Imantica» izpildījumā. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Tēva diena». Tēva dienas svinēšanas
vēsture pasaulē un Latvijā. Nodarbībā paredzēta T krekla apgleznošana. Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
2. septembrī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra bērnu un pusaudžu studijas
izrāde «Bērnības melodijas». Atmiņu stāsti. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā «Rota»).
7. septembrī pulksten 10 – seminārs «Ievads fizisko personu datu aizsardzībā jeb
piesardzība nākotnē atmaksāsies». Dalība – bez maksas (ZRKAC).
No 8. līdz 10. septembrim – Inženieru dienas.

Izstādes
Līdz 26. augustam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Sastindzis laiks» (Miezītes
bibliotēkā).
Līdz 27. augustam – Mārītes Klušas izstāde «Simbioze + 2D un 3D zīmējumi»
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde «Tepat Platonē»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 3. septembrim – Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde «Smaržo Latvija»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 1. oktobrim – izstāde «Halinas Kairūkštītes-Jacinienes zīmējumi». Ieejas maksa
– 1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 5. septembra līdz 8. oktobrim – Ģederta Eliasa balvas par lauku tēmas
atspoguļojumu Latvijas glezniecībā pretendentu darbu izstāde. Ieejas maksa – 5 €.
5. septembrī pulksten 15 – balvas pasniegšanas ceremonija. Ieeja – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. oktobrim – izstāde «Pliknis latviešu medaļu mākslā». Ieejas maksa –
1,50 € (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 15. septembra – Aijas Princes gleznu izstāde «Veltījums Latvijas simtgadei».
Ieeja – bez maksas (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Koris «Mītava» aicina
dziedātājus uz salidojumu
 Jana Bahmane

Svinot savu 30. jubileju, jauniešu kamerkoris «Mītava»
aicina «mītaviešus» uz salidojumu ar sadziedāšanos
un balli, kas sestdien, 28.
oktobrī, pulksten 16 notiks
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā.
Būtiski, ka jau septembra
sākumā paredzēts pirmais
mēģinājums jubilejas koncertam, kurā piedalīsies gan
šī brīža kora sastāvs, gan
arī «Mītavas» kādreizējie
dalībnieki.
«Protams, šo gadu gaitā ir nomainījušies vairāki kora sastāvi, taču ir patīkami, ka «Mītavas» koristu vidū ir arī
ilggadējie dziedātāji, piemēram, Anete
Leibus, Ilva Rudusa, Daiga Dambe, Mārtiņš Pružinskis, Pauls Eglītis, Einārs
Verro. Tāpat arī ir tādi dziedātāji, kas pie
mums atgriežas – šobrīd korī pēc ilgāka
pārtraukuma dzied «Mītavas» pirmā
sastāva dalībnieks,» stāsta jauniešu
kamerkora «Mītava» mākslinieciskā
vadītāja Agija Pizika, papildinādama,
ka 30 gadi paskrējuši visai ātri. «Šķiet,

ka tikko svinējām savu 25. jubileju, bet
nu jau klāt 30. gadadiena,» tā A.Pizika.
«Mītavas» jubilejas koncertā aicināti
piedalīties visi kādreizējie kora dalībnieki. Lai mēģinājumus varētu apmeklēt
pēc iespējas vairāk interesentu, tie tiks
organizēti sestdienās un svētdienās.
Pirmais mēģinājums paredzēts jau sestdien, 9. septembrī, pulksten 11. Tāpat
mēģinājumi Jelgavas kultūras namā
plānoti 17. un 30. septembrī, kā arī 8.,
14., 15., 21. un 22. oktobrī.
Kora mākslinieciskā vadītāja atklāj,
ka jubilejas koncerta pirmajā daļā
skanēs šī brīža «Mītavas» sastāva sagatavotā jaunā programma, taču otrajā
daļā, kurā piedalīsies arī kādreizējie
dziedātāji, varēs dzirdēt «mītaviešu» iemīļotas dziesmas, kas gadu gaitā bijušas
kora repertuārā.
Interesenti pieteikties dalībai mēģinājumos un jubilejas koncertā aicināti
kora «Facebook» lapā, kā arī personīgi
sazinoties ar diriģenti A.Piziku.
«Mēs gaidām Dziesmu svētkus un
Latvijas simtgadi, taču, kamēr vēl nav
pienācis pavasaris un sācies skašu laiks,
vēlamies nosvinēt savu 30. dzimšanas
dienu,» stāsta «Mītavas» mākslinieciskā
vadītāja.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts

Piena pakas
Lielupē jau 15. gadu!

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Esi vesels savas tautas un nākotnes vārdā!» – šāds sauklis
jau 17. gadu pavadīs tradicionālos Piena, maizes un medus
svētkus Jelgavā, kas notiks 26.
augustā. Līdzās bagātīgajam
svētku gadatirgum, kurā piedalīsies vairāk nekā 180 dalībnieku, daudzveidīgām piena,
maizes un medus produktu
degustācijām un kulinārijas
konkursiem, kas norisināsies
Hercoga Jēkaba laukumā,
Lielupes ūdeņus jau 15. gadu
iešūpos atraktīvā Piena paku
laivu regate.
Regates jubilejas gadā komandām piešķirs divas reizes vairāk piena paku nekā
parasti – 2000 katrai komandai. Šī iemesla
dēļ šogad laivas būs vēl iespaidīgākas un
varenākas. Savukārt pirmo reizi svētku
laikā skvērā aiz Jelgavas kultūras nama
notiks labsajūtas festivāls «ESI», piedāvājot uztura meistarklases, diskusijas,
lekcijas un citas veselīga dzīvesveida tēmai
veltītas aktivitātes. Taču svētku noslēgumā Pasta salā jelgavniekus priecēs putu
ballīte un dažādu stilu koncertprogrammas – sākot no džeza līdz pat mūsdienu
deju ritmiem. Visi svētku pasākumi
apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.
«Šis festivāls 2000. gadā radās kā alternatīva vīna svētkiem, kas 1998. un 1999.
gadā tika organizēti Jelgavā. Izvēlējāmies
pavisam pretēju produktu – pienu –,
kam gadu gaitā pievienojās arī maize un
medus. Manuprāt, svētki no tā ir tikai
ieguvuši, jo šie trīs veselīgie produkti
lieliski papildina viens otru,» svētku nozīmi raksturo iestādes «Kultūra» vadītājs
Mintauts Buškevics.
No pulksten 9 līdz 16 Hercoga Jēkaba
laukumā notiks svētku gadatirgus, kurā
varēs sastapt gan ilggadējo dalībnieku
piena, maizes un medus produktu variācijas, gan arī nobaudīt vairākus jaunumus.
«Priecē, ka dalībai gadatirgū arvien vairāk
piesakās maiznīcas, piedāvājot ne vien
maizi, bet arī citus gardus maizes izstrādājumus. Piemēram, šogad tirdziņā pirmo
reizi varēs nobaudīt rudzu miltu raušus
ar dažādiem pildījumiem,» stāsta iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle. Gardēžiem būs iespēja nogaršot
arī dažāda veida saldējumus, savukārt
vienu no neparastākajiem jaunumiem
piedāvās pašmāju uzņēmums «Karameļu darbnīca». ««Karameļu darbnīca» uz
vietas gatavos saldējuma rullīšus, uz
saldējošas virsmas lejot saldējuma masu
un īpašā tehnoloģijā to sajaucot kopā ar
dažādām sastāvdaļām,» jaunumu raksturo S.Sīle. Protams, neiztikt arī bez amatnieku darinājumiem, kas var būt noderīgi
svētku centrālo produktu pasniegšanā,
uzglabāšanā vai pārstrādē. Andeli Hercoga Jēkaba laukumā papildinās kultūras

programma – no pulksten 10 uzstāsies
deju kolektīvi «Ritums», «Ieviņa» un
«Lielupe», muzicēs «Tirkīza ansamblis»,
«Summer band» un Dārta Damlica, kā
arī populārās mūzikas grupa «Reprīze».
Savukārt pulksten 11 skvērā aiz Jelgavas
kultūras nama tiks sveikti mazie jelgavnieki, kas pasaulē nākuši laika posmā no
Līgo svētkiem līdz augusta vidum.

Jelgavas ģimenes iepazīstinās ar
sviestmaižu receptēm

Svētku norisi ik gadu papildina arī
sadarbībā ar Jelgavas Amatu vidusskolu
radīti kulinārijas konkursi, un šogad
tas būs konkurss «Mūsu ģimenes gardā
rudzu sviestmaize». «Konkursa pirmajā
kārtā, kas sāksies pulksten 11, ģimenes
žūrijas vērtējumam varēs iesniegt mājās
pagatavotas sviestmaizes, taču konkursa
otrajā kārtā pulksten 12 varēs piedalīties
ģimenes, kas sviestmaizi 20 minūšu laikā
spēs pagatavot uz vietas, par pamatu izmantojot maizi, kas degustācijā garšojusi
vislabāk,» norāda S.Sīle, papildinot, ka
ģimenes aicinātas ņemt līdzi arī savas
izejvielas. Žūrija vērtēs gan sviestmaižu
garšu, gan vizuālo noformējumu, gan arī
ģimenes prasmi sadarboties. «Aicinām
ģimenes konkursam pieteikties līdz 24.
augustam, zvanot pa tālruni 63084675,
lai varam paredzēt interesentu skaitu,»
tā S.Sīle. Jāpiebilst, ka svētku dalībnieki
varēs piedalīties arī radošajā darbnīcā,
kurā ikvienam būs iespēja pagatavot savu
sviestmaizi un to nobaudīt.
Savukārt biedrība «Siera klubs» un
«Latvijas Maiznieku biedrība» šogad organizē konkursu «Tautiskie raksti siera,
biezpiena un maizes gardumā», aicinot pavārmākslas entuziastus pagatavot piena
un maizes gardumu svētku galdam. Tāpat
svētku gadatirgus apmeklētāji varēs noteikt Latvijas atzītāko medu un nobalsot
par gada Latvijas rudzu maizi Zemgalē.

regates mērķis nav noteikt ātrāko laivu,
jo pretējā gadījumā dalībnieki vairāk
domātu par laivas peldspēju, bet mazāk
par efektīgu vizuālo noformējumu, tomēr
esam saglabājuši nomināciju «Ātrākā laiva», lai uzturētu sacensību garu. Kādam
laiva uz ūdens, iespējams, neturas tik
labi, kas regates apmeklētājiem rada lielu
jautrību, tādēļ jau vairākus gadus pastāv
nominācija «Pilnīgs sviests» – uz laivas ir
spēlēts volejbols, svinētas kāzas, dziedātas
dziesmas,» tā «Kultūras» vadītājs. «Mēs
vēlētos, lai nākotnē šo unikālo regati kā
atraktīvu šovu pārraida kādā televīzijā,
tādējādi izceļot gan Jelgavu, gan arī regates dalībniekus. Šis ir patiesi unikāls pasākums, un domāju, ka tam varētu attīstīt
vēl lielāku publicitāti,» pauž M.Buškevics.
Laivu apskate un komandu prezentācija
Lielupes krasta promenādē notiks no
pulksten 14.30, taču starts parādes un
ātruma braucieniem tiks dots pulksten
16, kas noslēgsies ar SUP dēļu sacensībām. Pieteikt komandu dalībai Piena
paku laivu regatē var līdz 21. augustam,
pieteikuma anketu iesniedzot iestādes
«Kultūra» birojā vai sūtot pa e-pastu
sandis.kalnins@kultura.jelgava.lv.
Vasaras gardāko un atraktīvāko svētku
noslēgums gaidāms Pasta salas estrādē no
pulksten 17, kur uzstāsies «Mirage Jazz
Orchestra» ar Ievu Kerēvicu koncertā
«Lai skan mana tēvu zeme». Tajā klātesošie dzirdēs latviešu, lietuviešu, igauņu
un somu tautas dziesmas, kas aranžētas
džeza orķestrim un solistiem. Jāpiebilst,
ka programma tapusi, sagaidot mūsu vals
tu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas – simtgades svētkus. Savukārt pēc
tam uz skatuves kāps Latvijas Mūzikas
ierakstu gada balvas laureāti kategorijā
«Labākais pop-albums» – grupa «Rīgas
Modes». Vakara programmu noslēgs
grupa «Galaktika» un dīdžejs JAX ar
putu ballīti.

Piena paku laivas kļūs vēl varenākas Dosies pa pēdām kartupelim

Piena paku laivu regates jubilejas gadā
organizatori dalībniekiem izsniegs 2000
tukšas aizlīmētas viena litra «Baltais»
piena pakas, ko jau vairākus gadus
nodrošina AS «Tukuma piens». «Plostu
veidošana ir darbietilpīgs process, kam ir
nepieciešama atraktivitāte, fizisks spēks
un, protams, arī pacietība. Domāju, ka tas
ir pa spēkam saliedētam, atraktīvam un
draudzīgam kolektīvam, tādēļ īpaši priecē
mūsu amatierkolektīvu atsaucība – tas
pierāda, ka viņi ir saliedēti,» norāda iestādes «Kultūra» vadītājs. Kaut arī Piena
paku laivu regatei netiek noteikta konkrēta tematika, ideju daudzveidību veicina
dažādās nominācijas un tām atbilstošais
balvu fonds. «Domāju, ka jau laivu izgatavošanas procesā komandas piedomā pie
tā, kādā nominācijā tās vēlētos konkurēt,»
vērtē M.Buškevics. Viņš papildina, ka
lielāks balvu fonds ir paredzēts tām nominācijām, kuru uzvarētājiem nepieciešams
ieguldīt vairāk laika un izdomas. «Kaut arī

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
Piena, maizes un medus svētku laikā
aicina doties gardēžu pastaigā «Kartupeļa
ceļš Jelgavā», kuras laikā varēs izzināt
ēšanas tradīcijas Jelgavā, un īpaša uzmanība tiks pievērsta kartupelim, kas
pirmo reizi Latvijas teritorijā galdā tika
celts 1656. gadā hercoga Jēkaba galmā
Jelgavā. «Ekskursijas dalībnieki apmeklēs
Jelgavas pili un tās senā pavarda telpu,
dosies pastaigā pa pilsētas centrālo daļu,
kā arī varēs nogaršot dažādus kartupeļu
ēdienus Jelgavas pils ēdnīcā un bistro «Silva». Savukārt Jelgavas Amatu vidusskolā
plānota pilsētas īpašā ēdiena «Hercoga
bura» degustācija,» stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Liene
Strazdiņa. Ekskursija pulksten 12 sāksies
no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.
Pieteikt savu dalību iespējams pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv. Dalības maksa ir 5 eiro, pirmsskolas
bērniem – bez maksas.

