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augustā – atceres
4. sākumskolas stadionā 23.
pasākums Svētbirzē
sākas būvdarbi
 Ritma Gaidamoviča

Ceturtdien, 23. augustā, pulksten 14 Svētbirzē notiks atceres
pasākums, pieminot
staļinisma un nacisma
upurus, kā arī Baltijas
ceļa 29. gadadienu.

Piemiņas pasākumā ikviens
aicināts nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš» un pie
piemiņas akmens Svētbirzē, tādējādi pieminot divus nozīmīgus notikumus Latvijas vēsturē – 1939.

gada 23. augustā noslēgto Molotova–Ribentropa paktu un 1989.
gada 23. augustā īstenoto akciju
«Baltijas ceļš», informē Jelgavas
pašvaldības iestādē «Kultūra».
Šogad aprit 79 gadi kopš Molotova–Ribentropa pakta parakstīšanas, sadalot PSRS un Vācijas
ietekmes sfēras Austrumeiropā,
kā arī 29 gadi kopš Baltijas ceļa,
kad apmēram divi miljoni cilvēku,
sadevušies rokās, simboliski atspoguļoja Baltijas valstu vienotību,
veidojot aptuveni 600 kilometru
garu dzīvo ķēdi, kas savienoja
Baltijas valstu galvaspilsētas.

Sakārto ietves posmu Aspazijas ielā
 Anastasija Miteniece
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asfaltbetona segums, kas līdz šim
kalpojis kā skrejceļš un basketbola
Šonedēļ pie Jelgavas
laukums.
4. sākumskolas PulkveBūvniecības iecere paredz makža Oskara Kalpaka ielā
simāli izmantot platību, sadalot
sākta skolas stadiona
stadionu sektoros un nodrošinot
pārbūve. «Ar ES fonda
atsevišķus laukumus dažādiem
atbalstu realizējot sporsporta veidiem. Kopumā daudzta laukuma pārbūvi,
funkcionālo sporta kompleksu
tiek attīstīta skolas inplānots izbūvēt un labiekārtot
frastruktūra un nodro1,307 hektāru platībā. Lielākie
šināta moderna mācību
objekti, kas atradīsies stadiona
vide – paredzēts, ka
vidusdaļā, būs 270 metru garš
jau pavasarī skolēni un
skrejceļš ar četriem celiņiem, ko
citi jelgavnieki varēs
klās gumijas segums, kā arī 40x60
novērtēt daudzfunkmetru plašs futbola laukums ar
cionālo sporta stadiona
mākslīgo segumu. Turklāt aiz
kompleksu,» norāda
futbola laukuma vārtiem drošības
Jelgavas pašvaldības
nolūkos tiks izbūvēts sešus metrus
Attīstības un pilsētplāaugsts aizsargtīkls ar demontēnošanas pārvaldes projamiem stabiem. Stadionā tiks
jektu vadītāja Mairita
ierīkots arī basketbola laukums,
Stepiņa.
multispēļu laukums – apvienotais
laukums volejbolam, minihandŠobrīd stadionā tiek demon- bolam un minifutbolam –, kā arī
tēti rotaļu elementi un vecais vingrošanas vieta, kur tiks izbūvēti

septiņi trenažieri. Šajos laukumos
tiks izmantots moderns seguma
risinājums – gumijas pārklājums.
Tāpat stadionā būs lodes grūšanas
un tāllēkšanas sektors, kā arī tiks
nodrošināts apgaismojums, kas
iepriekš tur nav bijis.
«Paredzēts, ka stadionu ikdienā
izmantos ne vien Jelgavas 4. sākumskolas, bet arī Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņi, iedzīvotāji
un sportisti dažādu sacensību
laikā, tādēļ stadiona teritorijā tiks
izbūvēta atsevišķa ģērbtuves ēka,
kurā būs divas ģērbtuves ar dušām, četras tualetes un noliktava
stadiona inventāra glabāšanai,»
norāda M.Stepiņa. Bet dažāda
mēroga sacensību vajadzībām tiks
izbūvēta tribīne ar 60 skatītāju
sēdvietām.
Jāpiebilst, ka gar esošo piebraucamo ceļu no Zirgu ielas puses būs
autostāvvieta 18 automašīnām.
Tāpat teritorijā plānoti dažādi
labiekārtojuma elementi – gājēju

celiņi, soliņi, velonovietnes, apstādījumi, atkritumu urnas, bet
pie autostāvvietas – atkritumu
konteineri.
Līdz novembra vidum paredzēts veikt lielāko pārbūves darbu
daļu – demontēt vecos elementus
un segumu, izbūvēt jauno segumu
un daļēji paveikt citus teritorijas
labiekārtošanas darbus. Oktobrī
tiks uzsākta arī ģērbtuves ēkas
būvniecība, un stadiona kopējais
plānotais būvniecības termiņš ir
astoņi mēneši.
Darbus objektā veic SIA «Re
aton LTD», būvuzraudzību nodrošina «Jurēvičs un partneri»,
bet autoruzraudzību – «BM – projekts». Kopējās būvdarbu izmaksas ir 1 595 823, 95 eiro, ieskaitot
PVN. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstu projekta «Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu
modernizācija, 2. kārta» gaitā.

Aspazijas ielas posmā
no bērnudārza «Pasaciņa» līdz Asteru ielai
atjaunots ietves segums – sadrupušā asfaltbetona vietā ieklāts
bruģis. Tie bija šovasar
pēdējie ietves seguma
atjaunošanas darbi,
par kuriem tika lemts,
izvērtējot atlikušos pieejamos līdzekļus ietvju
sakārtošanai, norāda
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Jūlija sākumā atjaunots ietves
posms Aspazijas ielā no autobusu
pieturas «Asteru iela» līdz «Pasaciņas» iebrauktuvei, savukārt nupat
sakārtots atlikušais 85 metrus
garais Aspazijas ielas ietves posms.

«Nobruģēta gan ietve Aspazijas
ielā, gan neliels celiņš pie gājēju
pārejas krustojumā ar Asteru
ielu,» stāsta «Pilsētsaimniecības»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders. Jāpiebilst,
ka darbu laikā Aspazijas ielā
bērnudārza pusē pārbūvēta arī
pieturvieta – sadrupušais asfaltbetona paaugstinājums nomainīts
pret bruģētu vienlaidu segumu,
savukārt tuvākajā laikā tiks uzstādīta arī pieturvietas platforma
ar nojumi.
Jāpiebilst, ka šovasar gājēju
ietve sakārtota arī Meiju ceļa
posmā no 38. līdz 46.A namam,
Asteru ielas posmā no Dambja līdz
Māras ielai, Skolotāju ielas posmā
no 3. nama līdz Dambja ielai, kā
arī Vaļņu ielas posmā no 13. nama
līdz Pētera ielai. Savukārt jauna
pieturvieta izbūvēta Aspazijas un
Satiksmes ielā.
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Bērnu sociālās aprūpes centru gada laikā atstājuši 39 bērni
 Jana Bahmane

Pēdējā gada laikā Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centru atstājuši
39 bērni – lielākā daļa
atgriezušies pie bioloģiskajiem vecākiem,
vairāki nonākuši audžuģimenēs, aizbildniecībā
vai pārcēlušies uz bērnu
SOS ciematu.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra direktore Inese Kovaļevska uzskata, ka šādu rezultātu
izdevies sasniegt, paturot prātā

deinstitucionalizācijas (DI) projekta galveno mērķi – ikvienam
bērnam ir nepieciešama ģimene,
un dzīve iestādē nav savienojama
ar bērnību. «Skaidri apzinoties,
ka līdz ar bērnu aiziešanu arī paši
zaudēs darbu, iestādes darbinieki
tāpat ieguldīja maksimālas pūles,
lai bērni varētu nokļūt mājās.
Paldies ģimenēm, kuras uzņēma
mūsu bērnus, jo bez tām mums
nebūtu izdevies sasniegt šādu
rezultātu. Vairākas ģimenes piesaistījusi Jelgavas Bāriņtiesa,
savukārt ar vecākiem, uzlabojot
situāciju izcelsmes ģimenēs, aktīvi
strādājuši Jelgavas Sociālo lietu

pārvaldes sociālie darbinieki,»
norāda I.Kovaļevska.
Šobrīd Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrā dzīvo astoņi bērni
– divas 16 un 13 gadus vecas māsas, brālis un māsa 13 un 15 gadu
vecumā, meitene, kurai oktobrī
paliks astoņpadsmit gadu, kā arī
trīs pilngadīgi jaunieši, kuri pagaidām izteikuši vēlmi palikt sociālās
aprūpes centrā. Kopš 2017. gada 1.
augusta iestādi atstājuši 39 bērni,
savukārt tajā ievietots tikai viens.
«Man nav bažu par tiem bērniem,
kuri šeit vairs nedzīvo, – esmu
droša, ka viņi nonākuši labās ģimenēs. Esam arī atraduši iespēju

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

divu ģimeņu bērnus izmitināt SOS
ciematā Valmierā – centāmies, bet
tā arī neizdevās piesaistīt ģimenes,
kas varētu uzņemt četrus bērnus
uzreiz, un, lai nešķirtu brāļus un
māsas, pieņemts lēmums par viņu
pārcelšanos uz SOS ciematu. Tas
ir īpaši pietuvināts dabiskajai
videi – bērni dzīvo kopā ar audžumammu un auklīti, līdz ar to
atmosfēra ir daudz ģimeniskāka
nekā sociālās aprūpes centrā,»
skaidro I.Kovaļevska.
Viņa papildina, ka jau gandrīz
gadu centrs veiksmīgi sadarbojas
ar Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrāles

63048800

birojs@info.jelgava.lv

draudzi un šajā laikā pie krustvecākiem ticis 21 bērns. «Iegūstot
krustvecākus, bērni sajūt personisku saikni – lielākā daļa bērnu
dodas pie viņiem ciemos, pavada
laiku kopā. Saskarsmē ar krustvecākiem viņi gūst izpratni par to,
kas ir ģimene un kādas attiecības
tajā valda,» stāsta I.Kovaļevska.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne uzsver, ka
ievērojamais sociālās aprūpes centrā dzīvojošo bērnu skaita samazinājums viennozīmīgi vērtējams
pozitīvi, un norāda uz nepieciešamību pārskatīt DI plānu. «Kad
tika uzsākts DI process, Jelgavas

Bērnu sociālās aprūpes centrā dzīvoja vairāk nekā piecdesmit bērnu.
Tobrīd neviens nevarēja prognozēt, kā bērnu skaits mainīsies, kad
sāksies sociālā kampaņa, sabiedrības un potenciālo audžuģimeņu
izglītošana. Protams, prognozējām
bērnu skaita samazinājumu, bet
nevarējām paredzēt, ka tas būs tik
ievērojams,» norāda R.Vectirāne.
Viņa papildina, ka tuvākajā laikā
plānots pārskatīt DI plānu un
lemt par iespējamām korekcijām
tajā. Jāatgādina, ka plāns paredz
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra bērniem izveidot ģimenes
māju Jelgavā, Nameja ielā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Strādājošos aicina mācīties par
ES līdzekļiem

Foto: no JV arhīva

 Anastasija Miteniece

15. augustā valstī startēja ES fondu finansētā pieaugušo izglītības
projekta 3. kārta, kurā
ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var
pieteikties mācībām, lai
iegūtu jaunas kompetences vai pārkvalificētos. «Šajā projekta kārtā
Jelgavā plašā piedāvājumā aizvien ir izglītības
programmas metāl
apstrādes, šūšanas un
ēdināšanas jomā, bet kā
jaunums – iespēja apgūt
loģistikas speciālista,
elektrotehniķa un ēku
būvtehniķa profesiju,»
stāsta pieaugušo izglītības projekta koordinatore Jelgavā Diāna
Alatirjova. Pieteikties
mācībām, kuras sāksies
novembrī, iespējams
līdz 17. septembrim.
Mācībām projekta «Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» 3. kārtā
piedāvātajās programmās, tāpat
kā iepriekš, var pieteikties strādājošie no 25 gadiem, tostarp pašnodarbinātie un jaunie vecāki, kas ir
darba attiecībās un devušies bērna
kopšanas atvaļinājumā. Kopumā
tiek piedāvātas izglītības programmas 11 tautsaimniecības nozarēs
– tekstilizstrādājumu un apģērbu
ražošana, pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība, ēdināšana un
tūrisms, transports un loģistika,
enerģētika, ķīmiskā rūpniecība,
būvniecība, kokrūpniecība, metāl
apstrāde, kā arī informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas.
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pieaugušo izglītības
pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis norāda, ka arī šajā
projekta kārtā nozaru ekspertu
padomes vērtēja situāciju tautsaimniecībā, kā arī cieši sadarbojās
ar darba devējiem, lai saprastu,
kādas profesijas un kurās nozarēs šobrīd ir aktuālas. «Projekta
padome apkopoja 11 aktuālākās
nozares un profesijas, bet gala piedāvājums lielā mērā ir atkarīgs no
tā, kādas izglītības programmas
pieteikušas izglītības iestādes,» tā
I.Zitmanis, papildinot, ka Jelgavā
plašākais izglītības programmu
piedāvājums ir metālapstrādes,
enerģētikas, šūšanas un ēdināšanas jomā.
Šajā projekta kārtā pieaugušo
izglītības projekta mācību programmām Jelgavā var pieteikties
sešās izglītības iestādēs – Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC), Jelgavas tehnikumā, Jelgavas Amatu vidusskolā,
mācību centrā «Buts», mācību
un konsultāciju centrā «ABC»,
kā arī SIA «Autoskola «Credo
autoprieks»».
Pilsētas izglītības iestādēs uzsver – projekta 3. kārtā ņēmuši

vērā iepriekšējo pieredzi un mainījuši pieeju, izvēloties, kādas mācību programmas strādājošajiem
piedāvāt. Šoreiz Jelgavā vairākumā pieejamas ilgākas profesionālās pilnveides un profesionālās
tālākizglītības programmas, kuru
nobeigumā var iegūt kvalifikāciju
un profesiju. Bet neformālo jeb
īso programmu piedāvājums ir
manāmi sarucis. «Neformālās izglītības programmas ir dažu dienu
kursi. Manuprāt, ja cilvēkam ir
mērķis apgūt jaunu profesiju, tam
jāpievēršas nopietnāk. Šī iemesla
dēļ strādājošajiem piedāvājam
tikai tālākizglītību,» teic Jelgavas
Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere. Viņa skaidro, ka
tādējādi tiek piedāvātas līdz šim
pieprasītās izglītības programmas
metālapstrādes, ēdināšanas un
šūšanas jomā.
Jelgavas tehnikuma direktores
vietniece Nona Jakušova stāsta, ka
šajā projekta kārtā iestāde izvēlējās
nepiedāvāt neformālās mācību
programmas, jo iepriekšējās kārtās jelgavniekiem par tām bijusi
neliela interese. «Projekta 1. kārtā
mūsu piedāvājums bija ļoti plašs –
vairāk nekā 15 neformālo izglītības
programmu dažādās jomās, taču
diemžēl interese par tām bija minimāla – knapi nokomplektējām
dažas grupas,» tā N.Jakušova.
Viņa skaidro, ka šī iemesla dēļ projekta 3. kārtā tiek piedāvātas tikai
tālākizglītības programmas, kurās
var iegūt profesiju: «Turpinām
piedāvāt apgūt līdz šim projekta
dalībnieku pieprasīto automehāniķa un lokmetinātāja profesiju,
bet kā jaunumu – elektromontiera
specialitāti.»
ZRKAC, kas šajā projekta kārtā
nodrošina tikai vienu neformālo
programmu – par datu analīzi un
pārskatu veidošanu –, norāda, ka
iestādē piedāvā apgūt daudzas
neformālās izglītības programmas, kas iedzīvotājiem interesē,
tomēr tās neatbilst šajā kārtā
VIAA norādītajām nozarēm un
pieprasījumam.
Savukārt mācību centrs «Buts»
šoreiz nodrošinājis plašākās izvēles
iespējas, piedāvājot gan jaunas
neformālās, gan arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības
programmas. «Piedāvājumā ir
Jelgavā līdz šim nebijušas profesionālās pilnveides programmas,
piemēram, tūrisma plānu izstrāde,
kontrolleru programmēšana un
apmācības par ēku iekšējo elektrotīklu tehnisko ekspluatāciju.
Tāpat, novērojot jelgavnieku interesi, pirmoreiz piedāvājam apgūt
loģistikas speciālista profesiju,
bet, ņemot vērā darbaspēka trūkumu būvniecības nozarē, – ēku
būvtehniķa un elektrotehniķa
profesiju,» stāsta mācību centra
«Buts» Jelgavas filiāles vadītāja
Ingrīda Ābolkalna.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka projekts tiek īstenots ar ES
un valsts atbalstu, tādēļ strādājošajam jāsedz tikai līdzmaksājums
10 procentu apmērā no mācību

maksas. D.Alatirjova skaidro,
ka izglītības iestādēs ir noteikta
maksa par mācību programmām
– atbilstoši izvēlētajai mācību
programmai konkrētā izglītības
iestādē mācību maksu 90 procentu
apmērā segs ES fondi un valsts,
savukārt atlikušie 10 procenti būs
strādājošā līdzmaksājums. Piemēram, no Jelgavā piedāvātajām
izglītības programmām mazākais
līdzmaksājums ir 7,20 eiro, savukārt lielākais – 208,80 eiro. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai
trūcīgas personas statusu mācības
tiek nodrošinātas bez maksas.
Pieteikties mācībām var elektroniski, klātienē jebkurā izglītības
iestādē, kas projekta gaitā piedāvā
apmācības, kā arī vēršoties ZRKAC Svētes ielā 33, 300. kabinetā,
pie pieaugušo izglītības projekta
koordinatores D.Alatirjovas. Ar
koordinatori iespējams sazināties
pa tālruni 27800576 vai 63012149,
kā arī e-pastu diana.alatirjova@
zrkac.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka pieteikties elektroniski iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas atrodama
mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv vai projektā iesaistīto
izglītības iestāžu mājaslapā. Pēc
aizpildīšanas pieteikums ir jāparaksta, jāieskenē vai jānofotografē
un pa e-pastu jānosūta izglītības
iestādei, kurā vēlas mācīties. Tāpat, ja nepieciešams, elektroniski
jāpievieno arī citi dokumenti – ja
pieteikums tiek iesniegts tālākizglītības programmā, jāpievieno
ieskenēts izglītību apliecinošs dokuments, bet, ja cilvēkam piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, – ieskenēta attiecīga
izziņa. Dokumenta oriģināls būs
jāuzrāda brīdī, kad pieteikums
tiks izskatīts, dati pārbaudīti un
klātienē ar izglītības iestādi slēgts
līgums par apmācībām.
Būtiski uzsvērt, ka, iesniedzot
dokumentus klātienē – izglītības
iestādē vai ZRKAC pie pieaugušo
izglītības projekta koordinatores
D.Alatirjovas –, pieteikšanās kārtība ir līdzīga. Proti, jāaizpilda
pieteikums un jāiesniedz dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu.
Jāpiebilst, ka pie koordinatores
D.Alatirjovas var vērsties arī tad,
ja rodas šaubas par mācību programmas izvēli.
Strādājošajiem jelgavniekiem
iespēja pieteikties apmācībām ir
ne tikai mūsu pilsētā, bet izglītības
iestādēs visā Latvijā – apmācības
piedāvātas vairāk nekā 400 mācību programmās. Katrs strādājošais projektā var iesaistīties vienu
reizi. Plašāka informācija par
izglītības programmām un mācību iespējām pieejama mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv, kā
arī ZRKAC.
Jāpiebilst, ka projektu «Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» finansē
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas
valsts, sešu gadu laikā – līdz 2022.
gada 31. decembrim – ieguldot
vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Jelgavas pilsētas izglītības iestādes piedāvā
Izglītības iestāde
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs

Mācību centrs «Buts»

Jelgavas tehnikums

Jelgavas Amatu vidusskola

Pieteikums izvēlētajai mācību programmai jāiesniedz elektroniski, sūtot parakstītu un ieskenētu veidlapu pa e-pastu konkrētai izglītības
iestādei, ierodoties izglītības iestādē vai Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33.
www.jelgavastehnikums.lv.
• Mācību centrs «Buts» Jāņa ielā 4, 105. kabinetā, no pirmdienas līdz
ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17.30, piektdienās no pulksten 8.30 līdz
16.15. Kontakti: jelgava@buts.lv; 27898039, 27898029; www.buts.lv.
• Mācību un konsultāciju centrs «ABC» – pieteikšanās tikai elektroniski pa e-pastu abc@abc.edu.lv. Kontakti: 26431304 (darba dienās
no pulksten 8.30 līdz 17.30); www.abc.edu.lv.
• Autoskola «Credo autoprieks» – pieteikšanās tikai elektroniski
pa e-pastu info@creautoprieks.lv. Kontakti: 67220800; www.credoautoprieks.lv.

Līdzmaksājums
10%*

Kopējā mācību
maksa*

Datu analīze un pārskatu vei- 40 stundas
došana

18 EUR

180 EUR

Apmācība darbam ar motorzāģi 16 stundas
un krūmgriezi

7,20 EUR

72 EUR

Autokrāvēja vadītājs

7,20 EUR

72 EUR

Personas datu aizsardzība un IT 32 stundas
drošība

14,40 EUR

144 EUR

Transportlīdzekļu vadītāju perio- 35 stundas
diskā apmācība (95. kods)

15,75 EUR

157,50 EUR

Datu analīze un pārskatu sagata- 40 stundas
vošana ar «MS Excel»

18 EUR

180 EUR

Punktveida metināšana

80 stundas

36 EUR

360 EUR

Šūto un dekoratīvo izstrādājumu 80 stundas
ražošanas tehnoloģija

36 EUR

360 EUR

Apgaismes un spēka instalācijas 80 stundas
ierīkošana, ēku iekšējo elektrotīklu
tehniskā ekspluatācija

36 EUR

360 EUR

Tūrisma produktu izstrāde

Mācību un konsultāciju
centrs «ABC»

SIA «Autoskola «Credo autoprieks»»

Mācību ilgums

16 stundas

36 EUR

360 EUR

Kontrolleru, mikrokontrolleru un 160 stundas
mikroprocesoru sistēmu programmēšana

43,56 EUR

435,60 EUR

Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā 160 stundas
ekspluatācija

43,56 EUR

435,60 EUR

Lokmetinātājs metināšanā ar 480 stundas
volframa elektrodu inertās gāzes
vidē (TIG)

156,60 EUR

1566 EUR

Rokas lokmetinātājs

480 stundas

156,60 EUR

1566 EUR

Loģistikas darbinieks

960 stundas

110 EUR

1100 EUR

Elektrotehniķis

960 stundas

133,10 EUR

1331 EUR

Ēku būvtehniķis

960 stundas

139,70 EUR

1397 EUR

Automehāniķis

960 stundas

148,50 EUR

1485 EUR

Lokmetinātājs metināšanā ar 640 stundas
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes
vidē (MAG)

208,80 EUR

2088 EUR

Elektromontieris

Pieaugušo izglītības projekta gaitā mācības strādājošajiem no 25 gadu vecuma Jelgavā nodrošina sešas izglītības iestādes.
• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs Svētes ielā 33, 301.
kabinetā, pirmdienās no pulksten 15 līdz 20, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18 (pusdienas pārtraukums – no pulksten 13
līdz 14). Kontakti: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv; 63012169; www.zrkac.lv.
• Jelgavas Amatu vidusskola Akadēmijas ielā 25, 2. stāvā, 11.
kabinetā, darba dienās no pulksten 8 līdz 16. Kontakti: avsk@izglitiba.
jelgava.lv; 63022610; www.javs.lv.
• Jelgavas tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, 204. kabinetā,
no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no
pulksten 8 līdz 15. Kontakti: info@jelgavastehnikums.lv; 27767715;

Izglītības programma/
iegūstamā kvalifikācija

160 stundas

87,12 EUR

871,20 EUR

Datorizētas ciparu vadības CNC 960 stundas
metālapstrādes darbgaldu ie
statītājs

640 stundas

148,50 EUR

1485 EUR

Lokmetinātājs metināšanā ar 640 stundas
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes
vidē (MAG)

208,80 EUR

2088 EUR

Konditors

960 stundas

130,90 EUR

1309 EUR

Pavārs

960 stundas

130,90 EUR

1309 EUR

Šūto izstrādājumu izgatavotājs

960 stundas

114,40 EUR

1144 EUR

Tekstiliju ražošanas operators

640 stundas

74,88 EUR

748,80 EUR

Rasēšanas pamati

16 stundas

7,20 EUR

72 EUR

Lokmetinātājs metināšanā ar vol- 480 stundas
frama elektrodu inertās gāzes vidē
(TIG) (2. kvalifikācijas līmenis)

156,60 EUR

1566 EUR

Rokas lokmetinātājs (MMA)

156,60 EUR

1566 EUR

15,75 EUR

157,50 EUR

480 stundas

Periodiskā apmācība transportlī- 35 stundas
dzekļa vadītājam (95. kods)

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums; nodarbinātajiem ar maznodrošinātas
vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 16. augusts

SIA «Jelgavas poliklīnika»

(reģ.Nr.41703007095) savam kolektīvam aicina pievienoties

MĀRKETINGA SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• reklāmas un mārketinga
materiālu sagatavošana;
• dalība mārketinga plānu izstrādē
un īstenošanā;
• ārstu un pacientu informēšana
par pakalpojumu pieejamību;
• mārketinga tekstu sagatavošana;
• mājaslapas un sociālo tīklu
kontu administrēšana;
• ar tirgu un konkurences vidi saistītas
informācijas vākšana un analīze.
Būsi piemērots kandidāts, ja ir:
• izpratne un darba pieredze mārketinga jomā;
• prasme prezentēt projektus;
• teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas;

• labas datorprasmes lietotāja līmenī;
• zināšanas par e-mārketinga vidi;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta,
pildot darba pienākumus;
• pieredze un dotības mājaslapu un
informatīvo materiālu tekstu sagatavošanā;
• ļoti labas latviešu (mutiski, rakstiski), labas
krievu un angļu valodas zināšanas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vēl var pieteikties
inženierzinātņu pulciņam

Mēs piedāvājam:
• interesantu, daudzveidīgu darbu
dinamiskā vidē;
• profesionālās pilnveides iespējas;
• draudzīga kolektīva atbalstu;
• vērtīgu un interesantu darba pieredzi;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu.

Lai pieteiktos vakancei, CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju lūgums
sūtīt pa e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt personīgi Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā,
412. kabinetā, līdz 2018. gada 24. augustam.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti atlases nākamajai kārtai.
Informējam, ka iesniegto informāciju, t.sk. jūsu personas datus, apstrādās SIA «Jelgavas poliklīnika» ar mērķi
izvērtēt jūsu piemērotību norādītajam amatam. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi aicinām
iepazīties SIA «Jelgavas poliklīnika» privātuma politikā http://www.jelgavaspoliklinika.lv/1/jaunumi/VHRY.html .

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs»
(reģ.Nr.90010680747) izsludina konkursu uz

Administratīvās nodaļas jurista lietveža amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt līgumu un citu dokumentu tiesiskuma pārbaudi;
2. darboties iepirkumu komisijās un pildīt Iepirkuma komisijas locekļa pienākumus;
3. izstrādāt iepirkumu procedūru dokumentāciju;
4. izstrādāt iestādes dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, sēžu protokolu u.c. dokumentu) projektus;
5. sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
6. sniegt juridiskas konsultācijas iestādes darbiniekiem;
7. organizēt, sistematizēt un kontrolēt dokumentu plūsmu;
8. veidot lietas saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru un nodrošināt dokumentu arhivēšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības:
1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
2. vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze jurista darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta darba
pieredze valsts un pašvaldību institūcijās);
3. darba pieredze publisko iepirkumu jautājumos, tai skaitā pieredze preču, pakalpojumu un
publiskā iepirkuma tehnisko specifikāciju un kvalifikācijas prasību izstrādē, iepirkumu līgumu
sagatavošanā un izpildes kontrolē;
4. darba pieredze lietvedībā un dokumentu pārvaldībā;
5. angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī (atbilstoši «Europass» valodu pases pašnovērtējuma
tabulai (http://www.europass.lv/valodu-pase));
6. izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs» darbības jomām;
7. labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
8. spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.
Motivācijas vēstuli, dzīves gaitu aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši «Europass» CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta
kopiju līdz 2018. gada 22. augustam lūgums nosūtīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei
«Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs», Sarmas iela 4, Jelgava LV-3003, slēgtā
aploksnē ar norādi «Pieteikums konkursam uz Administratīvās nodaļas jurista lietveža amatu».
Amats klasificēts 21. amata saimes II A līmenī (9. mēnešalgu grupa).
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie
personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs», kontaktinformācija:
Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3003.

Pēc stundām apmeklēt Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
jauno interešu izglītības programmu «IT/inženierzinātnes»
vēlas arī šīs skolas 2. klases
skolnieks Gustavs Ķēniņš. Viņš
uzņemšanas komisijai prezentēja no «Lego» uzbūvētu
paceļamo tiltu. Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Jēkabam pagājušajā mācību gadā bērnudārzā notika robotikas nodarbības, un jutām, ka dēlam patīk
ķimerēties, kaut ko būvēt, veidot. Šobrīd viņš aizrāvies
ar elektronisko konstruktoru – pēc pamācības veido
shēmas un priecājas, ja lampiņa deg, taču Jēkabam
vēl nav izpratnes, kāpēc tā notiek. Manuprāt, tieši šajā
pulciņā viņam palīdzēs to atklāt, tā nostiprinot interesi
par tehnoloģijām,» uzskata pirmklasnieka Jēkaba tētis
Gints Kaspars. Jēkabs ir viens no tiem, kurš šonedēļ
piedalījās uzņemšanas pārbaudījumos, lai jau septembrī apmeklētu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas jauno
inovatīvo interešu izglītības programmu «IT/inženierzinātnes». Lai gan interese par pulciņu ir, grupas vēl nav
nokomplektētas, tāpēc izsludināta papildu uzņemšana,
aicinot iesaistīties skolēnus no 1. līdz 8. klasei.
Pirmie uz uzņemšanu otrdienas
rītā ieradās 20 pirmklasnieki un
otrklasnieki no dažādām Jelgavas
skolām. Vispirms bērni pildīja
testu, kurā tika vērtēta viņu spēja
koncentrēties, klausīties, izprast,
bet pēc tam sarunā ar skolotājiem
apliecināja savu motivāciju darboties pulciņā un prezentēja sagatavotos mājasdarbus – dažādas pašu
konstruētas lietas. «Aptuveni 90
procenti bērnu bija ļoti motivēti.
Viņi zināja, uz kurieni ir atnākuši,
ko vēlas darīt. Daudzi mājasdarbi
bija patiešām sarežģīti bērnu vecumam. Sapratām, ka lielākajai
daļai bērnu ir arī bagāta fantāzija,
spējot izstāstīt, kā viņi savu darbu

gribētu papildināt,» atzīst Tehnoloģiju vidusskolas skolotājs Ivars
Bahmanis.
Jēkabs Kaspars, kurš septembrī sāks mācības Jelgavas 4. sākumskolā, uzņemšanas komisijai
prezentēja pašbūvētu «Lego»
traktoru baļķu krāvēju un no līdzi
paņemtā konstruktora pēc pamācības saslēdza elektronisko shēmu,
lai iedegtu lampiņu. Savukārt no
klučiem būvētu robotu demonstrēja Jelgavas 2. pamatskolas 2.
klases skolnieks Baltazars Živjuks,
stāstot, ka pulciņā labprāt iemācītos programmēt, lai panāktu, ka
viņa izgatavotais robots kustas.
«Dēlam patīk tehniskas lietas,

un, manuprāt, šī būs īstā vieta,
kur apmierināt viņa zinātkāri.
Nodarbību plāns ir daudzpusīgs,
līdz ar to bērnam būs iespēja
iepazīt dažādus inženierzinātņu
novirzienus. Kad viņam izstāstīju
par šo iespēju, acis iedegās. Tas
nozīmē, ka jāmēģina,» atzīst Baltazara mamma Svetlana Živjuka.
Lai gan interese par jauno
interešu izglītības programmu
«IT/inženierzinātnes» ir salīdzinoši liela, grupas pilnībā
vēl nav nokomplektētas, tāpēc
izsludināta papildu uzņemšana.
«Plānots, ka pulciņā 50 procenti
dalībnieku būs no mūsu skolas
un tikpat – no citām Jelgavas
skolām. Gribam, lai lielāka atsaucība būtu no citu pilsētas
skolu audzēkņiem, tāpēc izsludinām papildu uzņemšanu, aicinot
iesaistīties skolēnus no 1. līdz 8.
klasei,» tā Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas direktores vietnieks
Kaspars Antonevičs. Vecāki, kuri
vēlas, lai viņu bērns apmeklētu
IT/inženierzinātņu pulciņu,
līdz 30. augustam aicināti Tehnoloģiju vidusskolas mājaslapā
www.jtv.lv aizpildīt pieteikuma
anketu. 1. septembrī pulksten 9
skolā notiks pārbaudes tests un
mājasdarbu prezentācija. Plašāku informāciju var iegūt skolas
mājaslapā www.jtv.lv.

Siltina LLU dienesta viesnīcu

 Jana Bahmane

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
Pilssalas ielā 12, Jelgavā
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža» 17. punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 13.08.2018. lēmumu Nr.528/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota
piecu koku ciršanas iecere Pilssalas ielā 12, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta «Lielupes
krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā» Pilssalas ielā 8 un Pilssalas ielā 12, Jelgavā, ietvaros,
kas paredz krasta nostiprinājumu un bruģēta stāvlaukuma izbūvi.
Publiskā apspriešana notiek no 16.08.2018. līdz 30.08.2018. (ieskaitot). Ar koku ciršanas
ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis 63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis
63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā
www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā)
var iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas
pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas
rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

Foto: Ivars Veiliņš

Gatavojoties jaunajai
studiju sezonai, LLU 6.
dienesta viesnīcā Pētera
ielā 1 tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Šī ir
jau ceturtā no astoņām
universitātes kopmītnēm, kurai tiek uzlabota
energoefektivitāte.
LLU pārstāve Lana Janmere
skaidro, ka 6. dienesta viesnīcā nav
paredzēts veikt iekštelpu remontdarbus, taču šobrīd ēka piedzīvo
virkni citu nozīmīgu pārmaiņu
– ārsienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšanu, jumta remontu
un zibens aizsardzības sistēmas
izbūvi, logu un durvju nomaiņu,
apkures sistēmas un siltummezgla
pārbūvi, ventilācijas atjaunošanu
un ārējā gāzesvada pārvietošanu.
Darbus plānots pabeigt rudenī.
Remontdarbi notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) atbalstītā projekta gaitā,
un ERAF finansējums projekta
īstenošanai ir 406 900 eiro, valsts
budžeta līdzfinansējums – 71 800
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Īsi
 No 20. augusta līdz 2. septembrim Latvijā notiks līdz šim lielākās
Aizsardzības ministrijas un Nacionālo
bruņoto spēku organizētās militārās
mācības «Namejs 2018». Mācības
paredzētas arī Jelgavas apkaimē,
tādēļ iedzīvotāji aicināti neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu
pārvietošanos ārpus militārajiem
poligoniem. Kopumā mācības notiks
vairāk nekā 30 pašvaldību teritorijās,
tostarp Jelgavas apkaimē. Aizsardzības
ministrija iedzīvotājus aicina nesatraukties – mācību laikā ārpus poligona tiks
pielietota tikai mācību munīcija un
imitācijas līdzekļi. Bruņotie spēki jau
iepriekš atvainojas par sagādātajām
neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties arī pret iespējamajiem satiksmes
kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem,
kas var rasties saistībā ar pastiprinātu
militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem, kā arī īslaicīgu kontrolpunktu
un pārvietojamo šķēršļu izvietošanu uz
vietējas nozīmes ceļiem. Tāpat Aizsardzības ministrija lūdz iedzīvotājus būt
saprotošiem un nekavēt karavīru un
bruņutehnikas pārvietošanos. Proti,
tuvojoties militārās tehnikas kolonnai,
autovadītājiem jāievēro ceļu satiksmes
noteikumi un kolonnas kustība, nemēģinot to apdzīt. Militārās tehnikas
kolonnas pavadīs Valsts policija, Militārā
policija vai Pārvietošanas koordinācijas
centrs.
 Aizvadītajās brīvdienās pilsētā
izdemolēti vairāki objekti – Pasta
salā sabojāts vides objekts, Lielupes
labā krasta promenādē nolauzts
informācijas stends, bet Lietuvas
šosejā – izsists pieturvietas stikls.
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders stāsta,
ka viens no izdemolētajiem objektiem
ir Pasta salā pie bērnu rotaļu laukuma
– tur izlauzti gājēju celiņa koka baļķi.
«Kopumā izdemolēts celiņš aptuveni
trīs kvadrātmetru platībā: divu kvadrātmetru platībā baļķi izņemti un izmētāti,
bet pārējie – nozuduši,» tā viņš. Jāpiebilst, ka iepriekš līdzīgs gadījums konstatēts pie Ozolskvēra rotaļu laukuma,
kur tuvējo privātmāju iedzīvotāji bija
demontējuši baļķus un izmantoja tos
kā kurināmo. Tāpat brīvdienās sabojāta
informatīvā zīme Lielupes labā krasta
promenādē, bet svētdien pulksten
6.50 Valsts policijā saņemts iesniegums
par pieturvietas demolēšanu Lietuvas
šosejā. Šobrīd «Pilsētsaimniecība» veido
tāmes par nepieciešamajiem darbiem,
lai novērstu bojājumus, un par notikušo ziņots Valsts policijai. Gadījumā, ja
vainīgie tiks atrasti, tiem vajadzēs segt
visas remontdarbu izmaksas. Savukārt,
ja netiks atrasti, bojājumus pašvaldībai
nāksies novērst par saviem līdzekļiem.

Transporta kompānija SIA «Kard»
(reģ.Nr.43603020771)

piedāvā darbu AUTOVADĪTĀJIEM(-ĀM)

(uz kravas auto pašizgāzējiem MAN 6x4, 6x6, 8x4 vai
kravas auto pašizgāzēja puspiekabēm smilts, šķembu,
grants, asfalta pārvadāšanai). Darbs – pa visu Latviju.

Prasības:
• C vai C, E kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• prasme remontēt un saudzīga attieksme pret
uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
• vēlama darba pieredze.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu.
CV sūtīt pa e-pastu janis@kard.lv vai zvanīt pa
tālruni 29443318 jautājumu gadījumā vai lai norunātu tikšanos un vienotos par darba uzsākšanu.

eiro, bet LLU finansējums – 61
100 eiro.
Jāpiebilst, ka ar ERAF līdzfinansējumu energoefektivitāte
jau uzlabota 1. un 9. universitātes
studentu viesnīcā – abās līdztekus
energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem veikts arī iekštelpu
remonts. Pie 1. dienesta viesnīcas,
kas atrodas blakus Svētās Trīsvienības baznīcas tornim, papildus
sakārtota valsts nozīmes kultūras
teritorija, demontēta vecajam mūrim piegulošā piebūve, atjaunots
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
sētas fragments un ieklāts bruģa
segums. LLU 9. dienesta viesnīca
savukārt atrodas K.Helmaņa ielā.
L.Janmere norāda, ka šobrīd

vēl nav konkrētu plānu par citu
dienesta viesnīcu energoefektivitātes uzlabošanu, jo tas ir saistīts ar
publiski pieejamo finansējumu un
iespējām iegūt līdzfinansējumu – ja
tādas iespējas būs, tad līdzīgi darbi
tiks īstenoti arī citās kopmītnēs.
«Protams, dažādi nelieli kosmētiskie remonti turpināsies neatkarīgi
no projektu finansējuma,» papildina LLU pārstāve. Viņa skaidro, ka
studentu skaits viesnīcās ir stabils
un īpaši pieprasītas ir tās viesnīcu
istabiņas, kurās veikti uzlabojumi.
«Istabiņu īres cenas spēj konkurēt
ar tām, ko piedāvā dzīvokļu izīrētāji, līdz ar to studentiem izdevīgāka
ir dzīvošana universitātes dienesta
viesnīcā,» tā L.Janmere.
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BIEŽĀKIE PĀRKĀPUMI

Darba inspekcija
pārbauda pilsētas
būvobjektus

Foto: no VDI arhīva
Viens no nopietnākajiem pārkāpumiem, ko šogad pilsētas būvobjektos
konstatēja Valsts darba inspekcija, ir nenostiprinātas sastatnes. Daži
būvnieki ekonomijas nolūkos izmanto nolietotas konstrukcijas, kurām
trūkst metāla daļu un pamatnes, savukārt citi – drošas sastatnes, tomēr
novieto tās uz nelīdzenas virsmas un nepiestiprina pie ēkas sienas, tādā
veidā radot risku piedzīvot kritienu no augstuma.
Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

sēti arī saistībā ar brīdinājuma zīmēm.
S.Emule akcentē, ka izvietot zīmes obKritieni no jumta, traumas nenostiprinātu sastatņu dēļ – tie ir tikai
jektā ir pāris minūšu darbs, kas novērš
daži nelaimes gadījumi, kas gadiem tiek piedzīvoti būvobjektos,
uzreiz vairāku negadījumu iespējamību.
kuros neievēro darba drošības prasības. Ar mērķi laicīgi novērst
«Lielākos objektos ir darba aizsardzības
bīstamās situācijas Valsts darba inspekcija (VDI) kopš būvniecības
speciālisti, kas šādas nianses kontrolē, bet
sezonas sākuma pastiprināti veic tematiskās pārbaudes būvniecības
mazāka apjoma būvdarbu laikā bieži vien
objektos. «Katru gadu būvnieki darba drošības aspektā kļūst arvien
saskaramies ar nezināšanu un diskusijām
apzinīgāki, tomēr dažviet pārkāpumi vēl joprojām tiek konstatēti,
par to, ka ievērot prasības ir dārgi, jo,
piemēram, darbs augstumā bez aizsardzības līdzekļiem, nenostipripiemēram, speciāli jāizgatavo vairākas
nātas sastatnes un kāpnes, darbam nepiemērots apģērbs. Līdztekus
brīdinājuma zīmes – ka ēkā ir zemi
drošības pārkāpumiem uzņēmumos tiek atklāta arī nereģistrēta
griesti, paaugstinājums, slidens... Šādos
nodarbinātība,» norāda Zemgales reģionālās VDI vecākā inspektore
gadījumos mums vienmēr ir piemērs, kā
Silvija Emule. Kopumā sezonas laikā pilsētā paredzēts veikt 14 ar
tas paveicams bez lieliem izdevumiem.
darba drošību un Darba likuma normu ievērošanu saistītas tematisProti, vajadzīga informatīva zīme, ka nokās pārbaudes, kā arī aptuveni 40 pamatpārbaudes par dažādiem
tiek būvdarbi, un to var izdrukāt, bet, lai
būvniecības uzņēmumu darbības aspektiem.
būtu redzami paaugstinājumi, pietiek ar
uzlīmētu spilgtu līmlenti,» norāda inspekVDI norāda, ka līdz šim pilsētā veiktas pinot, ka šobrīd nopietnākie pārkāpumi tore, papildinot, ka tādējādi pārkāpumi
aptuveni 20 dažādas pārbaudes. Šogad pilsētas būvobjektos saistīti ar sastatņu tiek novērsti 15 minūšu laikā, pirms vēl
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta stiprināšanu: «Situācijas ir dažādas, pie- beigusies pārbaude.
darbam augstumā, nodarbināto kolek- mēram, veicot ārdarbus, sastatnes nav
tīvajiem un individuālajiem aizsardzības piestiprinātas pie ēkas sienas, tās izvieto- Uzņemas risku nodarbināt nelegāli
Lai gan sezonas laikā pārsvarā notiek
līdzekļiem, kā arī Darba likuma ievēroša- tas uz nestabilas virsmas, konstrukcijas
nai. Pārbaudes tiek organizētas gan lielos ir daļēji bojātas.» Visbiežāk neatbilstības tematiskās pārbaudes, akcentējot darba
objektos, kuru būvdarbu līgumsummas tiek konstatētas ēkās, kur notiek nelieli drošību, papildus tiek analizēti arī citi
sniedzas pāri miljonam eiro, gan arī vidē- remontdarbi, jo, kā stāsta VDI inspektore, uzņēmuma darbības aspekti. Viens no
jos un pavisam nelielos. «Nav nozīmes, vai lielajos būvobjektos darbiem tiek piesais- biežākajiem pārkāpumiem, kas līdz šim
objektā strādā 60 cilvēki un tiek renovēta tīti dažāda profila būvnieki – viens liek konstatēts vairākos būvniecības uzņēēka no pamatiem vai viens cilvēks un tiek logus, otrs krāso fasādi, trešais uzstāda mumos, ir nereģistrēta nodarbinātība.
krāsota privātmājas fasāde – likums vie- un sagatavo sastatņu konstrukcijas. S.Emule stāsta, ka inspektori objektā
nādi jāievēro abos gadījumos,» tā S.Emu- «Šādā veidā katra darba daļa ir konkrēta sarunu bieži vien sāk nevis ar būvdarbu
le. Viņa skaidro, ka visbiežāk pārbaudes uzņēmuma atbildība, līdz ar to objektos vadītāju, bet padotajiem. Ja tās gaitā
objektos, kur notiek vērienīgi būvdarbi, vērojama lielāka kārtība, bet situācijās, inspektoram rodas kādas aizdomas, pietiek ieplānotas laicīgi – daļu izvēlas sis- kad viens būvniecības uzņēmums veic mēram, cilvēks nezina, kādā uzņēmumā
tēmā pēc nejaušības principa, tāpat tiek teju visus darbus, pret drošību mēdz būt strādā, vai stāsta, ka strādā pirmo dienu,
ņemti vērā inspektoru novērojumi un vieglprātīgāka attieksme. Tā ir gan eko- tādēļ viņam nav darba līguma, notiek deiedzīvotāju sniegtā informācija. «Pilsētā nomija, izmantojot nolietotas vai bojātas talizētāka pārbaude. «Ja drošības aspektā
būvdarbi ir kā uz delnas, un dažādas sastatņu konstrukcijas, gan paviršība, no- saskatāmi uzlabojumi, tad šajā jomā
situācijas pamana paši inspektori, nereti vietojot tās, kā nu pagadās,» tā S.Emule. virzības pagaidām nav. Ir būvnieki, kas
reaģē kaimiņi, kuri redz pārkāpumus,
Gadījumos, kad tiek apdraudēta celt- nodarbina cilvēkus bez darba līguma un
piemēram, ka darbs uz pretējā nama nieku drošība, VDI izsaka brīdinājumu maksā aploksnē, ir gadījumi, kad privātā
jumta notiek bez drošības trosēm, saņe- par darbu apturēšanu; ja noteiktajā būvdarbu vietā cilvēks strādā kā pašnomam arī anonīmus zvanus no pašiem termiņā pārkāpums nav novērsts, darbi darbināta persona, bet Valsts ieņēmumu
celtniekiem, kuriem nav samaksāta alga būvdarbu vietā tiek apturēti. Arī šogad dienesta (VID) reģistrā tam nav attiecīga
vai ir bažas par drošību savā darbavietā,» pilsētā izteikti vairāki šādi brīdinājumi. statusa. Ir tādi uzņēmēji, kuri darbiniekiem uzrāda minimālo darba laiku, bet
tā S.Emule.
nodarbina ilgāk, kā arī tādi, kas uzrāda
Klasika: celtnieks
pilnu darba laiku, bet papildus veic nereBūvnieki sāk apzināties riskus
bez ķiveres un krokšos
S.Emule stāsta, ka gadu gaitā nopietLai gan pamata drošības prasības ievē- ģistrētas haltūras. Tāpat šogad pilsētas
nākie pārkāpumi būvniecībā saistīti ar ro arvien biežāk, dažas vēl joprojām tiek objektos darbojas lietuviešu un poļu
vieglprātīgu attieksmi pret darba drošības ignorētas. «Ja pirms daudziem gadiem uzņēmumi, kuri nodarbina moldāvus,
prasībām. Tiesa, rupju pārkāpumu šogad runājām par resursu trūkumu un to, ka uzbekus, gruzīnus, poļus un ukraiņus.
ir krietni mazāk. «Pārbaudot redzam, ka atsevišķiem uzņēmumiem ir dārgi no- Tādās darba attiecībās pastāv zināma
vairums uzņēmēju beidzot ir sapratuši: drošināt dažādus aizsardzības līdzekļus, birokrātiska specifika, kas ne vienmēr
ievērot fundamentālas būvniecības darba tad šobrīd tie kļuvuši krietni pieejamāki tiek ievērota,» skaidro S.Emule.
drošības prasības ir vieglāk un lētāk, nekā un tiek sarūpēti, bet celtnieki tos tāpat
maksāt sodus un risināt dažādu nopietnu neizmanto. «Klasika ir darbs bez ķiveres Strādniekiem –
negadījumu sekas,» stāsta inspektore, un cimdiem. Kājās – nevis necaurdurami nenokārtotas kredītsaistības
«Dzirdam dažādas versijas, kāpēc
vērtējot, ka to pamazām apzinās arī speciāli apavi, bet iešļūcenes vai krokši.
celtnieki, kuri, kā paši atzīst, vismaz Atrunas ir dažādas – karsti, neērti, novil- objektos nodarbina un strādā neoficiāli.
reizi redzējuši nelaimes gadījumu vai zina ku vien uz dažām minūtēm… Tomēr jāsa- Nemainīgi biežākais iemesls ir būvnieka
kādu, kurš cietis būvlaukumā. «Pirms prot, ka jebkurā gadījumā šie it kā nelielie vēlme ekonomēt uz nodokļu rēķina un
vairākiem gadiem, nogrūstot nenostipri- drošības pasākumi ir tie, kas var pasargāt darbinieka nevēlēšanās saņemt algu
nātas būvbedres sienām, gāja bojā jauns no nopietnām traumām un nelaimes ga- oficiāli. Teiksim, cilvēkam ir vairāki ātrie
puisis; pirms trīs gadiem no jumta nokrita dījumiem,» uzsver S.Emule. Viņa stāsta, kredīti, kas ilgstoši netiek nomaksāti, un
un smagas traumas guva kāds vīrietis; ka šādas situācijas raksturīgas dažāda viņš lūdz pieņemt darbā bez līguma, lai
pagājušā gada nogalē, sagāžoties četrus mēroga būvlaukumos: «Celtniekus grūti no oficiālajiem ienākumiem neatvelk pametrus augstām sastatņu konstrukcijām, pārmācīt, bet tas ir darba devēja izaicinā- rādus. Tāpat būvnieki atrunājas ar darbadažādas traumas guva divi darbinieki. jums. Esam pieredzējuši dažādas prakses spēka trūkumu sezonā: nav darbinieku,
Tās bija liktenīgas situācijas, un diemžēl – vieni uzņēmumā ievieš bonusu sistēmu bet objekts jānodod laikā, tāpēc ņem tos,
bieži vien tikai pēc šādiem negadījumiem par darba drošības ievērošanu, citi – soda kas gatavi strādāt. Daudziem celtniekiem
nav arī obligātās veselības pārbaudes,
cilvēkiem rodas izpratne, kāpēc ir svarīgi sankcijas par tās neievērošanu.»
ievērot darba drošību,» tā S.Emule, turPārkāpumi dažos objektos šogad fik- tāpēc oficiāli nodarbināt viņus nedrīkst,

Vairākos būvobjektos šosezon fiksētas nedroši novietotas kāpnes,
tāpat bez jebkādiem papildu darba aizsardzības līdzekļiem būvnieki
kāpj uz vaļējām konstrukcijām.
Pirms VDI pārbaudes

Pēc VDI pārbaudes

Konstatējot nepilnības būvdarbu vietā, Darba inspekcija uzdod tās
novērst, un rezultāts vienmēr tiek pārbaudīts. Šajā gadījumā darba vide
bija piegružota un radīja risku strādniekiem paklupt. Pēc inspekcijas
vizītes pārkāpums novērsts.
bet apmaksāt veselības pārbaudes darba
devējs negrib,» norāda S.Emule.
Viņa atzīst, ka darbs bez līguma ir
riskants abām pusēm. Darba devējam
– jo darbinieks var atļauties vienkārši
neatnākt uz darbu, darba ņēmējam – jo
viņam nebūs nekādu tiesību gadījumā, ja
solītā alga netiks izmaksāta. «Sezonā šādas situācijas nav retums – katru nedēļu
saņemam informāciju no strādniekiem,
kuri lūdz palīdzēt. Jāuzsver gan, ka
lielajos objektos šādi gadījumi ir krietni
retāki, jo ģenerāluzņēmēji baidās par savu
reputāciju, lai varētu startēt iepirkumos.
Tāpat secinājām, ka par labu darba organizācijai nākusi elektroniskās darba laika
uzskaites sistēmas ieviešana objektos ar
izmaksām virs miljona eiro. Tā samazina
iespēju nodarbināt nelegāli un atvieglo
pārbaužu norisi. Un, lai gan gadās situācijas, ka darbinieks aizmirst nopīkstināt
darba laika uzskaites elektronisko karti
un darba dienas beigās sistēmā viņam
uzrādās 24 stundu darba laiks, kopumā
šajos objektos ir lielāka kārtība,» tā viņa.
Arī šajā ziņā lielākās problēmas konstatētas privātajos objektos, kur strādā it kā
pašnodarbinātie būvnieki, kam nav nedz
līguma par būvdarbu veikšanu, nedz arī
attiecīga reģistrācija VID.

Ja pakalpojuma līgums ar darbu veicēju netiek noslēgts vai tiek noslēgts, bet
personai VID nav attiecīga statusa, soda
sankcijas piemēro pasūtītājam, savukārt
tad, ja pakalpojuma līgums noslēgts ar
uzņēmumu, kurš celtniekus nodarbina
nelegāli, sodu maksā būvnieks. Par
Darba likuma pārkāpšanu VDI var piemērot sodu no 350 līdz 7100 eiro, bet, ja
pārkāpums gada laikā notiek atkārtoti,
sankcijas ir lielākas.
S.Emule norāda: pārbaudes notiek
ar mērķi laicīgi novērst iespējamos negadījumus, nevis sodīt, tomēr situācijas
ir dažādas un atkarīgas no būvnieka.
«Ir pieredzējuši būvnieki, kuri dažkārt
piemirst par niansēm, tomēr gadu gaitā
jau ir izaudzināti pamata drošības un
Darba likuma ievērošanas jautājumos.
Ir jauni uzņēmumi, kas tikai mācās, tādēļ
likumsakarīgi ir ar tiem sadarboties, lai
nākamajos objektos pārkāpumi neatkārtotos,» uzsver inspektore, papildinot, ka
tāpat ir virkne uzņēmēju, kas gadu gaitā
ekonomijas un vieglprātības dēļ turpina
neievērot likumus. Šajā gadījumā viņiem
tiek piemēroti sodi, kas bieži vien ir pietiekami liela motivācija, lai par pārkāpumiem vismaz aizdomātos.
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Izcīna sudrabu

No 9. līdz 12. augustam Francijā norisinājās Eiropas čempionāts klasiskajā
svaru stieņa spiešanā
guļus. Latvijas izlases
dalībnieks Jelgavas
kluba «Apolons» sportists Jānis Lasmanis ar rezultātu 130 kg izcīnīja 2. vietu
veterānu svara kategorijā līdz 74 kg.
«Jāņa starts kopumā bija labs, lai gan
savu maksimālo rezultātu viņš tomēr
nesasniedza. Lielais karstums ietekmēja
gan treniņu procesu, gan startu,» atzīst
«Apolona» vadītājs Edmunds Jansons.
Tagad apoloni J.Lasmanis un Renārs
Dronga gatavojas Eiropas čempionātam
svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu,
kas notiks oktobrī.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Ceturtā uzvara

Latvijas 3x3 basketbola izlases bāzes
komanda – jelgavnieks Edgars Krūmiņš,
Agnis Čavars, Kārlis Lasmanis un Nauris
Miezis – uzvarējusi FIBA «Challenger»
turnīrā Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē.
Tas komandai ir ceturtais uzvarētais «Challenger» turnīrs šosezon. Grupu turnīrā
mūsējie ar 22:12 uzvarēja vienību «Split»
(Horvātija), ar 20:21 zaudēja «Sao Paolo»
(Brazīlija), ceturtdaļfinālā ar 21:13 pieveica
«Bucharest Get’em» (Rumānija), pusfinālā
ar 21:13 uzvarēja «Zemun» (Serbija) un
finālā ar 21:20 pārspēja pasaules ranga
līderus «Novi Sad» no Serbijas. «Fināls bija
nervus kutinošs – skatītājiem ļoti patika,
bet spēlētājiem – gan ne. Labi, ka mums
veiksme stāvēja blakus,» komentē E.Krūmiņš. Komanda izcīnīja 10 000 ASV dolāru
un ceļazīmi uz «Masters» turnīru Ungārijā.

Kļūst par Latvijas čempionu Piekāpjas līderiem
Jūrmalā aizvadīts Latvijas čempionāts
akadēmiskajā airēšanā pieaugušajiem.
Par Latvijas čempionu vieniniekos 2000
m kļuva Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas airētājs Jānis Timbors. Jelgavas airētāji izcīnīja arī trīs sudraba un
vienu bronzas medaļu. 2. vieta pārairu
divniekos 2000 m distancē – J.Timboram pārī ar Oskaru Dervinu, pārairu
četriniekam J.Timboram, O.Dervinam,
Pēterim Šķiņķim un Romeo Mednim, kā arī jelgavnieku astotniekam
J.Timboram, O.Dervinam, P.Šķiņķim,
R.Mednim, Jēkabam Gronskim, Jurģim
Siliņam, Mārcim Izkalnam, Ņikitam
Samsonovam ar stūrmani Kristapu
Kārkli. Bronzas medaļu vieglsvara
(sportists līdz 72 kg) vieniniekos izcīnīja
O.Dervins.

13. augustā Arkādijas stadionā notika
«SynotTip» Virslīgas 17. kārtas spēle
starp FK «Jelgava» un šā brīža Virslīgas
čempionāta līderi «RFS». Ar rezultātu 1:0 pārāka bija Rīgas komanda.
Vienīgos vārtus rīdzinieku labā guva
Aleksandrs Solovjovs pēc standartsituācijas izspēles. «Komandas sniegums
un spēles kvalitāte no spēles uz spēli
aug, tomēr uzvarai kaut kā pietrūkst.
Varbūt veiksmes, varbūt meistarības,»
jelgavnieku sniegumu vērtē komandas
direktors Sergejs Golubevs. Jāpiebilst,
ka šajā spēlē debitēja jaunpienācējs
centra aizsargs Kirasao futbolists Jaels
Eisdens. Nākamā spēle FK «Jelgava»
būs 18. augustā Zemgales Olimpiskajā
centrā pret FC «Riga». Spēles sākums –
pulksten 18.

Uzrāda labāko
Debitē ar 13. vietu
rezultātu no izlases
dalībniekiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmo reizi Eiropas vieglatlētikas čempionātā pieaugušajiem Latvijas izlases sastāvā
piedalījās jelgavnieks Gatis
Čakšs. Viņš savā labākajā
mēģinājumā šķēpu raidīja
78,13 metrus, kas čempionāta kopvērtējumā deva
13. vietu.

Foto: UEC/Luca
Bettini/BettiniPhoto,
Latvijas Riteņbraukšanas federācija,
Jānis Reimats
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Glāzgovā
norisinājās Eiropas elites
čempionāts BMX. Latvijas
izlases sastāvā startēja arī
jelgavnieki Kristens Krīgers
un Vanesa Buldinska. Vanesa uzrādīja visaugstāko
rezultātu starp mūsu valsts
sportistiem, izcīnot 12.
vietu.
«Ir neiespējami uzturēt labu fizisko
formu visu sezonu, tāpēc Eiropas
čempionāts man šogad bija prioritāte,
kam gatavojos ļoti rūpīgi. Es izdarīju
visu, kas bija manos spēkos, un ar
rezultātu esmu apmierināta,» vērtē
V.Buldinska. Viņa savā debijas elites
čempionātā pārvarēja kvalifikāciju un
iekļuva pusfinālā, kur finišēja septītā.
Tas mūsu sportistei kopvērtējumā
deva 12. vietu. Jāpiebilst, ka uzreiz
aiz Vanesas ierindojās otra Latvijas
elites braucēja Vineta Pētersone, kura
arī aizcīnījās līdz pusfinālam. Latvijas
Riteņbraukšanas federācija skaidro,
ka Vanesai bija ātrāks trases laiks
nekā Vinetai, tāpēc arī viņa izcīnīja
augstāku vietu kopvērtējumā. «Trase
bija sarežģīta – bija jābrauc ļoti tehniski, viegli varēja pieļaut kļūdas,»
norāda V.Buldinska, spriežot, ka,
iespējams, tieši trases sarežģītība
daudzas sportistes nobaidījusi, tāpēc
viņas čempionātā nepiedalījās. «Startējām 22 dalībnieces, bet konkurence
bija ļoti sīva – piedalījās patiešām
labākās elites braucējas,» papildina
sportiste, piebilstot, ka bija visjaunākā sieviešu elites grupā – Vanesai
septembrī paliks 19 gadu – un starp
grupas debitantēm uzrādīja vislabāko
rezultātu.
Par Eiropas čempioni kļuva pasau-

les čempione Laura Smuldersa no
Nīderlandes.
Arī Kristens demonstrēja labu sniegumu un bija viens no diviem Latvijas
sportistiem, kuriem izdevās pārvarēt
kvalifikācijas kārtu, tomēr viņš, tāpat
kā otrs Latvijas sportists, apstājās
astotdaļfinālā. Viņa braucienā trīs
sportisti piedzīvoja kritienu, no kura
Kristenam izdevās izvairīties, tomēr
panākt līderu četrinieku, kuri jau bija
atrāvušies, neizdevās – šo Eiropas čempionātu K.Krīgers noslēdza 21. vietā 85
braucēju konkurencē. Sportists pats
ar savu sniegumu nav apmierināts.
«Esmu sarūgtināts par savu rezultātu
un dusmīgs, ka neattaisnoju ne savas,
ne trenera, ne atbalstītāju cerības.
Es trenējos, daru maksimumu, bet
rezultātu nespēju parādīt. Šobrīd nav
skaidrs, kāpēc tā notiek, bet tagad
galvenais uzdevums ir atrast veidu, kā
to mainīt,» norāda sportists.
Elites vīru grupā uzvarēja angļu
sportists Kails Evans.
Jāpiebilst, ka Latvijas izlasi šajā
čempionātā pārstāvēja pieci BMX
braucēji: V.Buldinska, V.Pētersone,
K.Krīgers, Helvijs Babris un Edžus
Treimanis.
Zīmīgi, ka Eiropas Riteņbraukšanas savienības prezidents Roko
Kataneo Latvijai pasniedza oficiālo
čempionāta karogu, jo mēs būsim
2019. gada Eiropas čempionāta
rīkotājvalsts – nākamgad Eiropas
čempionāts notiks 13. un 14. jūlijā
Valmierā. Latvijas Riteņbraukšanas
federācija informē, ka 2019. gada
Eiropas čempionāta BMX organizēšanai pieteicās Latvija, Beļģija un
Nīderlande. Pēdējo reizi mūsu valstī
augsta mēroga starptautiskas BMX
sacensības notika 2013. gadā, kad
Rīgā risinājās Eiropas čempionāta 9.
un 10. posms.

G.Čakšs pirmajā metienā šķēpu
aizmeta 78,13 metrus tālu, otrais mēģinājums netika ieskaitīts, bet trešajā
šķēps lidoja tuvāk par pirmajā mēģinājumā uzrādīto rezultātu. «Pārāk lēni
skrēju un arī izmetu ne tā,» pēc starta
savu sniegumu komentēja Gatis. Viņš
norādīja, ka parasti sacensībās pirmo
metienu izpilda kā drošības metienu,
tomēr nereti sacensību gaitā tā arī
neizdodas pirmajā mēģinājumā uzrādīto rezultātu pārspēt. Tā notika arī
šoreiz – pirmais Gata metiens bija arī
vislabākais. Pēdējā mēģinājumā viņš
spēja uzlabot ieskrējienu, bet nenoķēra
pareizo mešanas kustību.
G.Čakšs Eiropas čempionātā pieaugušajiem startēja pirmo reizi un atzīst,
ka arī tik lielā stadionā – čempionāts
norisinājās Berlīnē – un tik lielas auditorijas priekšā līdz šim nebija startējis.
«Tas gan mani pārāk neietekmēja, jo
līdzjutēji bija atsaucīgi, atbalstīja ar aplausiem,» norāda sportists. Viņš spriež,
ka startā bija satraucies, jo ļoti gribēja

aizmest tālāk, tomēr tas neizdevās.
Tāpat sportists norāda, ka gatavojoties
akcents tika likts uz mešanas tehniku,
piemirstot par ieskrējienu. «Mans
mērķis bija tikt uz Eiropas čempionātu, tāpēc svarīgāks man bija sezonas
sākums. Esmu priecīgs par rezultātu,
ko uzrādīju čempionātā, bet vēl vairāk
– par iespēju, kas man tika sniegta.
Tas ļāva saprast, cik ļoti es vēlos startēt šajā līmenī un ko es vēlos sasniegt
nākamajos mačos,» atzīst Gatis. Viņa
nākamais lielais mērķis ir tikt uz 2019.
gada pasaules čempionātu vieglatlētikā.
Finālsacensībās iekļuva 12 labāko
rezultātu autori, arī Latvijas šķēpmetējs Rolands Štrobinders. Gatis palika
pirmais aiz svītras. Priekšsacīkstēs 12.
labākais rezultāts, ar kādu sportists
iekļuva finālsacensībās, bija 79,74 metri. Jāpiebilst, ka G.Čakša personīgais
rekords ir 83,89 metri. Šosezon viņš
sacensībās divas reizes šķēpu ir raidījis
tālāk par 80 metriem, tādējādi arī izcīnot vietu Latvijas izlases sastāvā.
Latviju Eiropas čempionātā šķēpmešanā vīriešiem pārstāvēja trīs sportisti
– G.Čakšs, R.Štrobinders un Patriks
Gailums. R.Štrobinders finālā savā
labākajā mēģinājumā šķēpu raidīja
76,59 metrus tālu un izcīnīja 11. vietu.
G.Čakšs čempionātā ieguva 13. vietu,
bet P.Gailums ar savu sezonas labāko
rezultātu, kas ir 78,10 metri, – 14. vietu.
Par Eiropas čempionu ar 89,47 metrus tālu metienu kļuva Vācijas sportists
Tomass Rēlers.
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Jelgavas novada pašvaldība

(reģ.Nr.90009250582) izsludina konkursu
uz vakanto Jelgavas novada

Labklājības pārvaldes vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām
un iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.
lv, sadaļā «Vakances», un Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā 208. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām – 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 31. augusts.

SIA «CS Finance» (reģ.Nr.40203060911)
aicina darbā APRĒĶINU SPECIĀLISTU(-I).
Darbs piemērots tiem, kam patīk skaitļi, kas pārzina
«Excel» un vēlas iegūt darba pieredzi.
Darba pienākumi:
• veikt rēķinu izrakstīšanu klientu māju iedzīvotājiem;
• veikt precīzus apjomu, tarifu un cenu aprēķinus;
• administrēt ienākošos maksājumus datorprogrammā;
• nodrošināt datu apstrādi un atskaišu sagatavošanu.
Sagaidām:
• labas iemaņas darbā ar «MS Excel»;
• izcilu precizitāti un ātrumu, it īpaši darbā ar cipariem
un aprēķiniem;
• teicamas latviešu un pamata krievu valodas zināšanas.
Tavs ieguvums:
• pozitīvi, zinoši, izpalīdzīgi un atbalstoši kolēģi, kas
palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un
prasmes;
• alga 703 EUR (bruto) un apmaksāta vilciena mēnešbiļete;
• sociālās garantijas;
• kopīgi saliedēšanās pasākumi un garda kafija katru rītu;
• darbs Rīgas centrā, E.Birznieka-Upīša ielā 12;
• darba laiks – no plkst.8 līdz 17 (sestdiena un svētdiena
tiek veltīta spēku uzkrāšanai).
Lai pieteiktos, sūti CV pa e-pastu darbs@civinity.lv
ar norādi «Aprēķinu speciālists(-e)».

Piedāvā darbu
Jelgavas 2. internātpamatskola Filozofu
ielā 50 (reģ.Nr.90000074738) aicina
darbā sākumskolas skolotāju, ģeogrāfijas
skolotāju, informātikas skolotāju, speciālo
pedagogu(-ģi), logopēdu(-i), psihologu(-ģi)
un bibliotekāru(-i). CV sūtīt pa e-pastu
2intpsk@izglitiba.jelgava.lv. T.63023866.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
Evita Kazule piedāvā darbu auklītei(-im) astoņus mēnešus vecam mazulim. Darba laiks
– trīs darba dienas nedēļā. Darba vieta – pie
mums mājās Jelgavā, Platones ielas apkaimē. Prasības: rūpīga(-s) un punktuāla(-s), mīl
bērnus. Pieredze bērnu auklēšanā nav obligāta. Varbūt savi bērni ir izauklēti, mazbērni
vēl nav ieradušies, tādēļ ir laiks un vēlme
paauklēt brīnišķīgu puisīti. T.26731503.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) piedāvā
darbu ceha darbiniekam(-cei). Pienākumi –
fasēšana, dārzeņu pārstrāde. T.22016511.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) piedāvā darbu iekārtu operatoram(-ei). Pienākumi – darbs ar iekārtām. T.22016511.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
steidzami piedāvā darbu dārzeņu mizotājiem(-ām) fasētājiem(-ām). Pienākumi
– dārzeņu mizošana, fasēšana, darbs ar
iekārtām. T.22016511.

Līdzjūtības
Visdziļākā līdzjūtība
Tatjanai Zmičerevskai,
tēvu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Izsakām līdzjūtību Edītei Karņickai,
vīru mūžības ceļos aizvadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
RASMA NEIBURGA (1924. g.)
VELTA RODE (1928. g.)
AINĀRS VILNIS (1964. g.)
EGILS KARŅICKIS (1943. g.)
MIHAILS SKĻINSKIS (1942. g.)
KONSTANTĪNS KOROSTKINS (1940. g.)
JĀNIS BUĢINS (1951. g.)
MALDA VĪTOLIŅA (1940. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
AUSMA BLŪMA (1931. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst.14 Zanderu kapsētā.
AĻINA GAIDULE (1937. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst.13.45 Bērzu kapsētā.
ALEKSANDRS KUDAŠOVS (1968. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst.15 Baložu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. augusts
LTV1
5.00  Muzikālās performances «Ādama pasija» tapšana.
Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2701.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 97.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Vasara Horvātijā. Austrijas drāma (ar subt.). 2012.g.
12.35 Mans zaļais dārzs.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.55  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 195. un 196.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 96.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2701.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 JAUNA SEZONA. Ceturtā studija.
19.25 Sirmais. Kulta ēdieni 2. Misija «Šašliks» Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.15 Mans tēvs baņķieris. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.35 Nakts ziņas. 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.00 Atslēgas (ar subt.).*
0.15 «De facto».*
0.50  Planēta Zeme. Aizkulises. Dokumentāla filma.
1.50 Ielas garumā. 15 no 100. Ganību dambis un Vējzaķsala.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 8.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
8.00 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 193. un 194.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā vīriešiem.
Izraēla – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.15 Sajūti Latgali!*
15.45 Karaliste.*
16.20 Izgudrotāji.*
17.00 JAUNA SEZONA. Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 JAUNA SEZONA. Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
22.05 Latvijas aktieru veltījumu koncerts Likteņdārzam.
23.50  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 65.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 75.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 4.sērija.
11.40 Tautas princese Mērija. Austrālijas biogrāfiska filma.
13.35 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 25.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 5.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Medību nacionālās īpatnības. Krievijas komēdija.
23.10 Spirāle. Krievijas spraiga sižeta filma.
1.05 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2017.g. 6.sērija.
2.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.50 Neatkarības diena. ASV fantastikas filma.
11.45 Televeikala skatlogs.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 8.sērija.
13.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
13.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 51. un 52.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 111. un 112.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 29.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 53.sērija.
21.15 Pasaules biedējošākie lidojumi.
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 2017.g. 2.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 14.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 53.sērija.
1.55 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 9., 10. un 11.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 21. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2702.sērija.

9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 98.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Personība. 100 g kultūras.*
12.15 Sirmais. Kulta ēdieni 2. Misija «Šašliks» Gruzijā.*
13.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.40 Munks un Lemijs. Elks. Animācijas filma.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 197. un 198.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 97.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2702.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija.
19.25 Sirmais. Kulta ēdieni 2. Misija «Lasis» Norvēģijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Mūris. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.15 Grupas «Iļģi» 35 gadu jubilejas lielkoncerts
«Spēlēju. Dancoju. Dejoju.».*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 9.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
8.05 Gribas drusku pablēņoties. Koncerts. Studija «Dauka».
9.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Talsu zvaniņi».
9.30 Karaliste.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 195. un 196.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Anekdošu šovs.*
12.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis».
12.45 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.15 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā vīriešiem.
Latvija – Igaunija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
20.10  Panamas dārgumi. Dokumentāla filma.
21.10  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
22.10 Nedaudz atšķirīga dzīve. Vācijas komēdija. 2011.g.
23.50 Anekdošu šovs.*
0.50 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
1.20 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 76.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 5.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Pils miglā. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 26.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 6.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Atklāj Latviju!
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Dedzīgais līgavainis.
ASV romantiska komēdija. 2017.g.
23.10 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.10 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
1.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 45.sērija.
1.50 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 66.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
2.55 900 sekundes.*
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
5.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 X cilvēki: pēdējā sadursme.
Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
12.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 42.sērija.
13.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
13.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 52. un 53.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 113. un 114.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 30.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 54.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 19.sērija.
23.25 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
1.10 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 54.sērija.
1.45 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 12., 13. un 14.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Trešdiena, 22. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2703.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 99.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
12.15 Sirmais. Kulta ēdieni 2. Misija «Lasis» Norvēģijā.*
13.15 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.35 Poem pa kulšen. Animācijas filma.
13.48 Avārijas brigāde. Medības. Animācijas filma.
13.55  Vispera. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.25 Bings. Animācijas seriāls.

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 199. un 200.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 98.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2703.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija.
19.25 Sirmais. Kulta ēdieni 2. Misija «Zemesrieksti» Gambijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 7.sērija.
22.45 Nakts ziņas. 22.54 Sporta ziņas. 22.56 Laika ziņas.
23.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.10  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.50 Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!».*
1.50 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 10.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
9.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 197. un 198.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Kūku čempions 6. Kopsavilkums. Šovs (krievu val., ar subt.).
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.05 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.35 Deviņdesmitie.*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Sanfrancisko: nākotnes mūzika.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
21.10  Slepkavības ziemeļos 2. Detektīvseriāls. 9.sērija.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.05 Personība. 100 g kultūras.*
0.05  Reiva pasaule. Sanfrancisko: nākotnes mūzika.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.35 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.10 Aculiecinieks.*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 77.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Šovs. 6.sērija.
11.40 Dedzīgais līgavainis. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
13.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 27.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Šovs. 7.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 36.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 46.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.30 Londonas krišana. Spraiga sižeta filma. 2016.g.
0.25 Lūzeri. ASV spraiga sižeta filma.
2.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
5.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 Komandas gars. ASV fantāzijas komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 19.sērija.
13.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
13.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 53. un 54.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 115. un 116.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 31.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 55.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
23.20 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2017.g. 9.sērija.
0.20 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 55.sērija.
2.05 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 15., 16. un 17.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 23. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2704.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 100.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Zilais lakatiņš. Dokumentāla filma.
12.50 Sirmais. Kulta ēdieni 2. Misija «Zemesrieksti» Gambijā.*
13.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 201. un 202.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 99.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2704.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija.
19.25 Sirmais. Kulta ēdieni. Latvija – rupjmaize.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*

Ceturtdiena, 2018. gada 16. augusts
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*
0.45 Mūris. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Senegāla. Dokumentāla filma.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 LTV – 60. Zelta arhīvs. Rīgai – 800. «Autobuss debesīs».
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 199. un 200.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Anekdošu šovs.*
13.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 98». «Time after Time».
13.55 Kūku kari.*
14.45 Ciemos. TV spēle.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 JAUNA SEZONA. Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
22.10 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 1.sērija.
23.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.55 Personība. 100 g kultūras.*
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 68.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 78.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Šovs. 7.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Nedēļas nogale Zēderholmā. Vācijas melodrāma.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 28.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Šovs. 8.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 13.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
23.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2017.g. 16.sērija.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.35 900 sekundes.*
4.25 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
5.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Mans draugs Fins. Kanādas komēdija. 2008.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
13.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
13.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 54. un 55.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 117. un 118.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 32.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 56.sērija.
21.15 Nakts muzejā. Kapenes noslēpums.
ASV komiska piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.20 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 10.sērija.
0.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 56.sērija.
1.55 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 18., 19. un 20.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 24. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2705.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 101.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
12.15 Sirmais. Kulta ēdieni. Latvija – rupjmaize.*
13.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.40 Avārijas brigāde. Kaķi. Animācijas filma.
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 203. un 204.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 100.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2705.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Aculiecinieks.*
19.05 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Slepkavības Koliūrā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.25 Daudz laimes, jubilār!*
0.10  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 7.sērija.
1.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
2.05  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.50  Ādama pasija. Muzikāla performance.

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala (ar subt.).*
5.30 Senegāla. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Gvineja-Bisava. Dokumentāla filma.

6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kūku čempions 6. Kopsavilkums. Šovs (krievu val., ar subt.).
8.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Dažu skaistu ziedu».
9.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 201. un 202.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Anekdošu šovs.*
13.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.05 Personība. 100 g kultūras.*
15.00 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 7.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 JAUNA SEZONA. Personīgā lieta. Informatīvi analītisks
raidījums (krievu val.).
20.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.20 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Parsifāls. Dokumentālu filmu cikls.
21.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25 Alaska Johansone. Vācijas spraiga sižeta filma (ar subt.). 2013.g.
0.10 Komisārs Megrē. Detektīvseriāls (krievu val. ar subt.).
1.50 Anekdošu šovs.*
2.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.20 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 7.sērija
(krievu val., ar subt.).
3.50 Ciemos. TV spēle.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 69.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 79.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Šovs. 8.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Sandbergenas burvība. Melodrāma. 2008.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 29.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Šovs. 9.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
23.20 Brīze. ASV un Lielbritānijas detektīvfilma. 2013.g.
1.30 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.35 900 sekundes.*
4.25 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
5.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
6.55 Babāra un Badū piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
7.25 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 Doktors Dūlitls 4. ASV un Kanādas ģimenes komēdija. 2008.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
12.00 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 20.sērija.
13.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
13.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.40 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.40 Soli pa solim 2. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
16.35 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 119. un 120.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 TV PIRMIZRĀDE. Lielie 2. ASV komēdija. 2013.g.
22.15 Šis un tas par Mēriju. ASV komēdija. 1998.g.
0.35 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 15.sērija.
1.35 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 21.–24.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 25. augusts
LTV1
5.30 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Gudrā meita. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.40 Eņģeļu iela 9. Mantojums. LTV seriāls. 19. un 20.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.15 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
13.55 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
15.20 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
17.00  Venēcijas divas sejas. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 JAUNA SEZONA. Ielas garumā. 15 no 100. Tapešu un Gregora iela.
18.50 Es mīlu ēdienu!*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Četri balti krekli. Rīgas kinostudijas
muzikāla filma. 1967.g. Atjaunotā versija.
22.55 Elpojiet dziļi! Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
23.55 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.05 Alaska Johansone. Spraiga sižeta filma (ar subt.). 2013.g.
1.45 Laura Reinika koncerts «Es domāšu par tevi».*
3.20 Vinila valdzinājums. Vasaras koncerts Kuldīgā.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Gvineja-Bisava. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.05 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
11.05 Āfrika. Dokumentāla filma. 3.sērija (krievu val., ar subt.).
12.00 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 3.sērija (krievu val.).

Ceturtdiena, 2018. gada 16. augusts
13.00 Anekdošu šovs.*
14.25 Komisārs Megrē. Detektīvseriāls. 1.sērija (krievu val. ar subt.).
16.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.05  Tās tik ir operas! Parsifāls. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Īstās Latvijas saimnieces.*
19.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
23.35 Anekdošu šovs.*
0.30 Aculiecinieks.*
0.45 Ar sapni mugursomā.*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 230.–232.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
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7.05 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 2.sērija.
10.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.40 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.10 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 27.sērija.
11.40 Profesija – mamma 3. Sarunu šovs. 5.sērija.
12.40 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 5. un 6.sērija.
14.35 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 13.sērija.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas.
ASV dokumentāls seriāls. 2012.g. 8.sērija.

16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7. Detektīvseriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 65. un 66.sērija.
23.15 Vasara Elzasā. Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
1.10 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
1.50 Profesija – mamma 3. Sarunu šovs. 5.sērija.
2.35 Donalds Tramps. Kanādas dokumentāla filma. 2016.g.
3.20 Hūberts un Štallers 7. Detektīvseriāls. 13. un 14.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.
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12.05 Skatuves zvaigzne. ASV un Vācijas ģimenes komēdija. 2004.g.
13.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 43. un 44.sērija.
14.55 Pērsijs Džeksons: monstru jūra. Fantāzijas piedzīvojumu filma.
17.00 Mošķīšu universitāte. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 TV PIRMIZRĀDE. Neatkarības diena: atdzimšana.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2016.g.
21.25 X cilvēki: sākums. Vilknadzis. ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
23.35 Tiesnesis. ASV krimināldrāma. 2014.g.
2.20 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 9.sērija.
2.50 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 29.–32.sērija.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 43.sērija.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
8.20 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.00 Pasaules biedējošākie lidojumi.
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 2017.g. 2.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2017.g. 16.sērija.
6.15 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 12.sērija.
7.35 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.10 Atklāj Latviju!
8.20 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 15. un 16.sērija.
10.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.35 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 2011.g. 25. un 26.sērija.
11.35 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2., 3. un 4.sērija.
14.35 Bernards. Animācijas seriāls.
14.40 Vasara Elzasā. Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 63. un 64.sērija.
23.15 Rozamunde Pilčere. Pils miglā. Vācijas melodrāma. 2007.g.
1.10 Mana vissliktākā draudzene. Romantiska komēdija. 2014.g.
2.35 Inga Lindstrēma. Nedēļas nogale Zēderholmā. Melodrāma. 2007.g.
4.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 69.sērija.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 42.sērija.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
8.20 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti 2. 2.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 Virtuve 6. Krievijas seriāls. 8.–12.sērija.
13.55 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 21.sērija.
14.55 Nakts muzejā. Kapenes noslēpums. Komiska piedzīvojumu filma.
16.55 Lielie 2. ASV komēdija. 2013.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Mošķīšu universitāte. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.35 Pērsijs Džeksons: monstru jūra.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.40 Ielu karaļi. ASV krimināldrāma. 2008.g.
1.50 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
2.20 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 25.–28.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*
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Svētdiena, 26. augusts
LTV1

21. augustā pl. 1000

Kas jāņem vērā, uzsākot
uzņēmējdarbību?

Angļu valoda
pusaudžiem
Iepazīšanās
nodarbība
11. septembrī pl. 1600
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septembrī

8. septembrī pl. 1000
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5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 10. un 11.sērija.
6.00 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.

20. augustā pl. 1800

4. septembrī pl. 1000

lī

LNT

22. augustā pl. 930
11. septembrī pl. 930

i zg

5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Garšu skola. 2.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
11.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 230.–232.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.50  Gudrā meita. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
14.00 Brīnumskapja skola.*
15.00 Pukša dziedāšanas svētki.*
16.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Olga un «Pekšņi».
16.50 Supernova 2018.*
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.00  Lūzuma punkts. ASV drāma. 1991.g.
23.05 Īstās Latvijas saimnieces.*
0.05 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 3.sērija (krievu val.).
1.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.50  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.45 Imanta–Babīte pietur...*
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Garšu skola. 2.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).

facebook.com

Topošo vecāku
skola

a

LTV7

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

ME

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 3. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Pilsētu medībās. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
11.00  Itālijas Dolomītu Alpi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Valgundes pareizticīgo klosterī.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.35 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
13.45 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 27.sērija.
14.45  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
15.50  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 10.sērija.
16.25 Akmens un šķembas. Rīgas kinostudijas drāma.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Paradīze 89.
Latvijas ģimenes filma (ar subt.). 2018.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
22.30 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
22.40  TV PIRMIZRĀDE. Klusēšana. ASV drāma (ar subt.). 2016.g.
1.30  Slepkavības Koliūrā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
3.15 Liepāja izAICINA.* Jauniešu koncerts.

-

ZRKAC ATVĒRTO
DURVJU DIENA!
Izglītības piedāvājums
jaunajam mācību
gadam

Vairāk informācijas: www.zrkac.lv/metalasvetki
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Anastasija Kirčenko, 11 gadi

Ceturtdiena, 2018. gada 16. augusts

Svētki baudai,
priekam un izziņai

Mana mīļā

Saules pielietā pļavā
Smaržīgu vainagu pinu,
Lieku ziedu pie zieda,
Smaržu pie smaržas
Un krāsas klusībā minu.
Pirmo – tumši sarkano –
Mīlai un dzīvības priekam,
Tad balto kā sniegs –
Sapnim un cerībai trauslai,
Vēl zāles zaļo, zemes pelēko –
Mūsu spēkam un
stiprumam.
Māti Latviju sajūtu,
Kad, posusies stalta,
Ar smaržpilnu vainagu
rokā
Tā mīļi pretī man panāk.
ESTERE LAUVA
Jelgavas Spīdolas
ģimnāzija,
10.kom. klase

Pasākumi pilsētā
18. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu «No
pusvārda». Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un
ne tikai (Lielupes promenādē).
18. augustā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Podniecība – keramikas krūzītes izgatavošana». Meistare – K.Cukura. Dalības
maksa – 5 €. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. augustā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis
(Svētbirzē).
24. augustā pulksten 19 – deju studijas «Benefice» laikmetīgās dejas
izrāde «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem». Biļetes var iegādāties deju
centrā «Cukurfabrika». Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
25. augustā pulksten 13 – gardēžu pastaiga Piena, maizes un medus svētku laikā. Ilgums – 2,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
25. augustā – XVIII Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga
Jēkaba laukumā). II labsajūtas festivāls «ESI» (skvērā aiz kultūras nama). No
pulksten 14 – «Baltais» piena paku laivu regate (Lielupē).

Izstādes
Līdz 29. augustam – Ilzes Egles izstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 31. augustam – Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde
«Ceļā uz Latvijas Holivudu. Pa nacionālā aktierkino aizsākumu pēdām Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā» (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 2. septembrim – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: P.Buldinska gleznu
izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 22. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība»
(Vācija) (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

2. LABSAJŪTAS FESTIVĀLS «ESI»

25. augustā skvērā aiz kultūras nama
ESI GARŠĪGS

ESI LĪDZSVARĀ

ESI ZINOŠS

11.00–12.00 Kārlis Birmanis «Veselīgas Dr.Artūrs Miksons «Žogam,
(60 min.)
brokastis lieliskas dienas ko prāts uzceļ, jūtas viegli
sākumam»
kāpj pāri»: izglītojoša lekcija par muguras sāpēm un
emocionālo veselību
12.15–13.45 «Pilnvērtīga ēdienreize – Aina Poiša «Kāpēc cilvēki
(90 min.)
tam nav jābūt sarežģīti!» izdeg?»

Kaspars Zlidnis «Fizisko
aktivitāšu nozīme personības izaugsmē un ikdienas
dzīvē»

Dr.Dace Rezeberga «Kā
rūpēties par sievietes veselību visa mūža garumā?»
14.00–15.00 Anna Panna «Arī našķoties Zuarguss «Kā, dzīvojot ātrvilcie- Aina Poiša «Kā saglabāt
(60 min.)
var veselīgi»
nā, dzīvot pilnvērtīgu, iedves- veselīgas attiecības ģimotu dzīvi, tikt galā ar stresu» menē»

ESI SPĒCĪGS (TRX)
• 11.00–14.55 (ik pa 25 min.)
ESI SPĒCĪGS (TRX RIP)
• 11.00–14.55 (ik pa 25 min.)
ESI LIDOJUMĀ (ANTIGRAVITĀTE)
• 11.15–15.00 (ik pa 45 min.)
ESI DINAMISKS (APĻA TRENIŅI)
• 11.00–14.55 (ik pa 25 min.)

ESI KUSTĪBĀ
• 11.00–11.25 – joga
• 11.30–11.55 – joga
• 12.00–12.25 –
ofisa vingrošana
• 12.30–12.55 –
māmiņu vingrošana
• 13.00–13.25 – joga
• 13.30 – 13.55 – joga
• 14.00 – 14.25 –
ofisa vingrošana

ESI CENTRĀ
• 11.00 – atklāšana, piedalās
deju studija «Benefice»
• 12.00–12.25 – joga
• 12.30–12.55 – ofisa vingrošana
• 13.00–13.25 – zumba
• 13.30–14.00 – zumba
• 14.00 – mazo jelgavnieku
sveikšana

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Pasākuma programmu esam veidojuši tā, lai šī diena būtu piesātināta – dienas pirmajā pusē skvērā aiz kultūras nama notiks 2.
labsajūtas festivāls «ESI», kura gaitā ikviens varēs piedalīties veselību
veicinošās nodarbībās, lekcijās un meistarklasēs, bet Hercoga Jēkaba
laukumā tradicionāli pulcēsies ražotāji un amatnieki, piedāvājot
nobaudīt dažādus piena, maizes un medus gardumus. Savukārt
pēcpusdienā Lielupes promenādē sāksies piena paku laivu ātruma
braucieni, bet līdz pat pusnaktij turpat notiks svētku koncerts,» uz
XVIII Vispārējiem Latvijas Piena, maizes un medus svētkiem, kas
Jelgavā notiks 25. augustā, aicina Jelgavas pašvaldības iestādes
«Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs
Ivars Pirvics. Tradicionālie veselīgā dzīvesveida svētki arī šogad pulcēs
trīs norises vietās – Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz kultūras
nama un Lielupes promenādē, kur šogad pirmo reizi norisināsies
ne vien svētku atraktīvākais notikums – «Baltais» piena paku laivu
regate –, bet arī vakara koncerts ar grupu «Eolika», «Colt», «Labi
cilvēki» un «Gapoljeri» dalību. Visi svētku pasākumi ir bez maksas.
Izbaudīt Piena, maizes un medus svētku centrālos produktus no pulksten 9 līdz
16 varēs Hercoga Jēkaba laukumā, kur
savu produkciju piedāvās ap 150 tirgotāju
no Latvijas un Lietuvas. «Tradicionāli šajā
gadatirgū priekšroku dodam tirgotājiem,
kuru produkcija atbilst svētku tematikai,
un šogad salīdzinoši mazāks būs amatniecības sektors, bet vairāk pārstāvēti
pārtikas amatnieki. Būs pieejams plašs
pašmāju saldējumu piedāvājums, interesanti kazas piena produkti – no siera līdz
pat ziepēm – un citi medus, miltu un piena
izstrādājumi,» stāsta «Kultūras» kultūras
darba speciāliste Santa Sīle.
Tāpat svētku dalībnieki, nobalsojot par
savu favorītu, varēs piedalīties Latvijas
Biškopības biedrības medus provē «Latvijas atzītākais medus 2018», izzināt medus
ieguves un medus maisījumu gatavošanas
procesu, ziedputekšņu iegūšanu un vaska
sveču liešanu. Bet sadarbībā ar Latvijas
Maiznieku biedrību, kurai šogad aprit
25 gadi, gadatirgus apmeklētāji būs aicināti izvēlēties «Jubilejas maizi Zemgalē
2018». Tradicionāli svētkos piedalīsies
arī Jelgavas Amatu vidusskola, kas valsts
simtgadē būs sarūpējusi simts kliņģerus,
no kuriem veidos lielu bezgalības zīmi – to
pasākuma laikā varēs nogaršot ikviens
svētku apmeklētājs.
Dienas gaitā Hercoga Jēkaba laukumā
uzstāsies grupa «The Summer Band»,
vokālais ansamblis «Rotiņa», Tirkīza kora
ansamblis, māsas Legzdiņas un tautas
deju ansamblis «Lielupe».

Vēstījums caur kulināro mākslu

Biedrība «Siera klubs» šogad aicina
gatavošanas entuziastus piedalīties konkursā «Siera garduma vēstījums nākamai
paaudzei», uz konkursa norises vietu
Hercoga Jēkaba laukumā atnesot mājās
gatavotu gardumu – konditorejas vai kulinārijas izstrādājumu, kura pagatavošanā
izmantots Latvijā ražots siers un kura
svars ir četri kilogrami. Katrs konkursa
dalībnieks būs aicināts prezentēt paša

pagatavoto gardumu, bet pēc prezentācijas žūrijai būs jāiesniedz tā receptūra.
Tāpat konkursa laikā meistardarbus
vērtēs skatītāji, piešķirot Simpātiju balvu.
Pirmo trīs vietu ieguvēji balvā saņems trīs
dienu iepazīšanās braucienu uz Briseli un
Eiropas Parlamentu, kā arī naudas balvu.
Pieteikties konkursam var līdz 20.
augustam pa e-pastu sieraklubs@inbox.lv.

Labsajūta – miesā un garā

Skvērā aiz kultūras nama no pulksten
11 līdz 15 jau otro gadu notiks labsajūtas
festivāls «ESI», piedāvājot vairāk nekā
30 izglītojošas nodarbības, sporta aktivitātes, uztura meistarklases, lekcijas
un diskusijas par veselīgu dzīvesveidu.
«Jelgavnieki arvien vairāk interesējas ne
vien par fizisko, bet arī garīgo veselību,
tādēļ šogad festivāla programmā esam
iekļāvuši lekcijas par emocionālo labsajūtu, stresu, izdegšanu, muguras sāpēm
un to saistību ar emocionālo labsajūtu,
kā arī citiem tematiem. Tāpat būs daudz
fizisko aktivitāšu, kurām atšķirībā no
pagājušā gada iepriekš nebūs jāpiesakās.
Šogad esam saīsinājuši arī nodarbību
norises laiku, lai apmeklētāji varētu izzināt vairākas interesējošās nodarbības,»
skaidro Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vecākā speciāliste veselības veicināšanas
jautājumos Karolina Lankovska.
Festivāla teritorijā būs deviņas zonas,
kurās paralēli notiks dažādas aktivitātes.
Būs arī atsevišķa zona bērniem, kurā
vecāki, dodoties uz nodarbībām, varēs
atstāt savas atvases. Šāgada jaunumi būs
vingrošana jaunajām māmiņām un biroja
darbiniekiem, kā arī iespēja pie dermatologa pārbaudīt savas dzimumzīmes.
Festivāls tiek organizēts Eiropas Sociālā
fonda projekta «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
1. kārta» gaitā.

ties, lai kļūtu par daļu no atraktīvākā
notikuma Lielupes ūdeņos – XVI «Baltais» piena paku laivu regates –, kam
starts tiks dots 25. augustā pulksten 16.
«Šis noteikti ir atraktīvākais Jelgavas
pasākums, ko veido paši jelgavnieki.
Šajos 16 gados regate pulcē gan pastāvīgos dalībniekus, tostarp komandas, kas
izveidojušās, iepriekšējo gadu komandām
sadaloties un piesaistot jaunus domubiedrus, gan arī ik gadu piesakās jauni
dalībnieki. Mums ir zināmi pāri, kas
iepazinās tieši piena paku laivas būvniecības procesā,» stāsta I.Pirvics, papildinot,
ka šis pasākums neapšaubāmi saliedē
kolektīvu.
Godinot mūsu valsts simtgadi, regates
dalībnieki šogad aicināti ievērot tematiku
«Simtgades plosts». Galveno būvmateriālu – tukšas piena pakas – nodrošina
atbalstītājs AS «Tukuma piens», kas
šogad sarūpējusi ap 44 000 paku jeb
apmēram 2000 tukšu piena paku katrai
komandai. Pieteikties regatei un iepazīties ar sacensību nolikumu var mājaslapā
www.festivali.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka pulksten 14.30 Lielupē
notiks SUP dēļu sacensības. Pieteikties
tām līdz pat sacensību norises dienai var
pa tālruni 25757555. Dalība sacensībās
un dēļu izmantošana – bez maksas, bet
startēt var arī ar personīgo SUP dēli.

Apciemos Jelgavas gardākās vietas

Tie, kuri vēlas izbaudīt ne vien piena, maizes un medus produktu garšu
daudzveidību, bet arī citus pašmāju
gardumus, aicināti doties Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra organizētajā
ekskursijā «Gardēžu pastaiga», kas vedīs
pa piecām gardēžu iemīļotām vietām
Jelgavā. Pastaigas pirmā pieturvieta būs
kafijas un brokastu bārs «Academia»,
kur varēs uzzināt, cik atšķirīgas mēdz
būt kafijas garšas nianses. Tālāk ceļš
vedīs uz konditorejas studiju «Tarte»,
veikaliņiem «Kiwi» un «Pārtikas amatnieku sēta», bet pastaigas noslēgums
paredzēts pie vīnziņa Eināra Zalcmaņa
«Noliktavā Nr.2». Gardēžu pastaigas
plānotais ilgums ir divarpus stundas.
Tās laikā katrā no pieciem objektiem
paredzētas degustācijas, un kopējā
maksa par degustācijām ir astoņi eiro
no personas; bērniem un jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam – pieci eiro, bet
pirmsskolas vecuma bērniem dalība
ekskursijā ir bez maksas. Pieteikties var
pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.
Iestāde «Kultūra» jelgavniekus svētku laikā aicina rēķināties ar satiksmes
ierobežojumiem pilsētā, kā arī, ievērojot
svētku moto – veselīgs dzīvesveids –, uz
pasākumiem doties kājām. Savukārt
lielākā bezmaksas automašīnu stāvvieta
Lielupi rotās simtgades plosti
svētku norises tuvumā būs pļavā pretim
Vēl līdz 19. augustam ir iespēja pieteik- Jelgavas pilij.

