
Kanoe airētājiem 
panākumi Slovākijā
No 27. līdz 29. maijam 
Slovākijas pilsētā Pieštani 
notika starptautiska rega-
te «Pieštany 2016» smai-
ļošanā un kanoe airēšanā, 
kurā piedalījās sportisti no 
23 valstīm. BJSS komandā 
trenera Sergeja Bobkova vadībā startēja 
juniori Roberts Lagzdiņš (C-1 1000 m, 
C-1 500 m, C-2 1000 m, C-2 500 m) un 
Matīss Ozols (C-1 1000 m, C-1 500 m, C-2 
1000 m, C-2 500 m), kā arī U-23 vecuma 
grupā Boriss Lonskis (C-1 1000 m, C-1 500 
m). Bronzas medaļu C-1 1000 m izcīnīja 
R.Lagzdiņš (4:16,659 minūtes), bet kopā 
ar M.Ozolu izdevās uzvarēt C-2 1000 m 
distancē (3:54,573 minūtes).
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FK «Jelgava» trenēs 
lietuvietis Širmelis
Par FK «Jelgava» galveno 
treneri apstiprināts lietuviešu 
speciālists Sauļus Širmelis, 
kurš Jelgavā ieradies kopā 
ar savu asistentu slovāku 
Jozefu Škrliku. Iepriekšējās 
sezonās S.Širmelis trenējis 
futbola klubus Lietuvā, Somi-
jā un Kazahstānā, kā arī bijis 
Lietuvas U-21 izlases galvenais treneris, 
bet 2003./2004. gada sezonā vadīja 
FK «Ventspils». Zināms, ka darbu klubā 
pagaidām turpinās arī asistenti Dāvis 
Caune, Dmitrijs Kalašņikovs un Andrejs 
Piedels. Nākamā jelgavnieku spēle ir 11. 
jūnijā viesos pret FK «Liepāja» futbolis-
tiem. Mača sākums – pulksten 19.

Latvijas olimpiādē – 
bez basketbolistiem
Jelgavas vīriešu basketbola komanda 
nespēja kvalificēties Latvijas olimpiādei, 
kas no 1. līdz 3. jūlijam notiks Valmierā, 
jo izšķirošajā spēlē pret Saldus nova-
da komandu piedzīvoja zaudējumu 
(83:100). Jelgavas komanda startēja 
kvalifikācijas turnīra E grupā kopā ar 
Jaunpils novada un Saldus novada 
komandu. 6. jūnijā Jaunpilī jelgavnieki 
vietējos basketbolistus pārspēja ar 
rezultātu 99:58. Kvalifikācijas turnīra 
otrajai kārtai kvalificējas tikai katras 
apakšgrupas uzvarētājkomanda. Jā-
piebilst, ka 15. jūnijā pulksten 18 ZOC 
kvalifikācijas maču pret Tukuma novada 
komandu aizvadīs Jelgavas vīriešu fut-
bola komanda. 

Jaunajiem peldētājiem  
panākumi draudzības mačos
Pagājušās nedē-
ļas nogalē Jelga-
vas Specializē-
tās peldēšanas 
skolas peldētāji 
piedalījās starp-
tautiskās draudzības sacensībās «Vasara 
2016», kas notika Rīgā. Cīņā ar peldētājiem 
no citām Latvijas pilsētām un Lietuvas jel-
gavniekiem izdevās izcīnīt vienu zelta, divas 
sudraba un septiņas bronzas godalgas. 
Zelta medaļu ieguva Nikolass Deičmans, 
sudraba – Nikola Freimane un Aleksis 
Ādams, bet bronzas – Anna Apšeniece, Ro-
berts Orbidāns, Kristiāna Gromova, Oļegs 
Buharenovs un Pauls Audzevičs (bronza arī 
100 metru brīvajā stilā).

Makšķernieki ķers  
Lielupes zandartu
11. jūnijā Lielupē, no Iecavas upes ietekas 
līdz Svētes upes ietekai, notiks ikgadējās 
Jelgavas pilsētas atklātās sacensības mak-
šķerēšanā no laivām «Lielupes zandarts». 
Dalībnieku reģistrācija – 10. jūnijā no 
pulksten 19 līdz 21 vai sacensību dienā 
no pulksten 5 līdz 5.30 Jelgavas novada 
Valgundes pagasta Vītoliņos (1 km no 
Iecavas ietekas pa straumi uz leju Lielupes 
labajā krastā). Makšķerēšanas sacensības 
notiks no pulksten 6 līdz 13. Tajās var 
piedalīties divās grupās: makšķernieku 
komandas (laivā divi cilvēki) vai indivi-
duāli (laivā viens cilvēks). Dalības maksa 
dalībniekam ir pieci eiro, nepilngadīgām 
personām, pensionāriem, 1. un 2. grupas 
invalīdiem – bez maksas.

Līdzjūtība
Skumjš ir atvadu lietus pat tad, 

kad saule spīd.
/H.Skuja/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jurim Vidžim, 
no sievas uz mūžu atvadoties.

Jelgavas Ražotāju un tirgotāju 
asociācijas vārdā – 

valdes priekšsēdētājs I.Kanaška

 � Ģirts Pommers

«Rīkojot šīs sacensības, 
mūsu mērķis nebija nopel-
nīt naudu, bet gan pierādīt 
sev un pasaules badmin-
tona sabiedrībai, ka Jel-
gavā šādas sacensības var 
kvalitatīvi noorganizēt. 
Gribējām radīt sportistiem 
un skatītājiem svētkus, kas, 
manuprāt, arī izdevās, jo 
atsauksmes no delegācijām 
un sportistiem ir ļoti pozitī-
vas,» par pasaules reitinga 
badmintona turnīru «Yonex 
Latvia International 2016», 
kas no 2. līdz 5. jūnijam no-
tika Jelgavas Sporta hallē, 
saka Latvijas Badmintona 
federācijas ģenerālsek-
retārs un šo sacensību 
koordinators Kristians Ro-
zenvalds.

Rezumējot atsauksmes, K.Rozen-
valds atklāj, ka viesi no dažādām Eiro-
pas valstīm ir pārsteigti par Jelgavu. 
«Daudzi viesi pirms tam par Jelgavu 
neko nezināja un bija nedaudz skep-
tiski noskaņoti, jo pilsēta pēc Eiropas 
mērogiem ir ļoti maza. Prieks, ka jau 
pēc pirmās saskarsmes šis viedoklis 
mainījās, jo tika novērtēta gan Jel-
gavā esošā «zaļā» vide, gan turnīra 
organizatoriskais līmenis. Pret katru 
viesi centāmies izturēties maksimāli 
izpalīdzīgi, kas arī atmaksājās. Vie-
nīgās sūdzības, ko saņēmām, ir par 
jelgavnieku svešvalodu zināšanām 
– tās varētu vēlēties labākas.»

Jelgavas turnīrā piedalījās 190 da-
lībnieki no 20 valstīm, arī 28 spēlētāji 

no Latvijas, kuriem gan neizdevās 
tikt tālāk par turnīra 1/8 finālu. Vie-
nīgajai jelgavniecei, kura piedalījās 
turnīrā, Terēzei Balodei sacensībās 
sieviešu vienspēlēs neizdevās kvalifi-
cēties pamatturnīram, divu setu cīņā 
zaudējot francūzietei Džūlijai Feriē 
– 16:21 un 13:21. «Diemžēl laukumā 
nevarēju izdarīt to, ko biju plānojusi. 
Iespējams, nedaudz traucēja uztrau-
kums. Biju papētījusi pretinieces 
spēli un centos izmantot viņas vājo 

punktu – laukuma kreiso stūri –, 
taču tas neizdevās. Ar savu spēli ne-
esmu apmierināta,» pēc mača atzina 
T.Balode. Krietni veiksmīgāks starts 
viņai padevās sieviešu dubultspēlēs, 
kur kopā ar Annu Pumpuri sīvā 
cīņā uzvarēja somietes Hennu Līnu 
un Pīlu Lindbergas – 9:21, 21:16 un 
21:19. Diemžēl jau nākamajā kār-
tā tika piedzīvots zaudējums pret 
spēcīgajām Baltkrievijas sportistēm 
Anastasiju Čerņavskuju un Aļesju 

Badmintona svētki Jelgavā 
varētu atgriezties arī nākamgad

No 2. līdz 5. jūnijam Jelgavā pirmo reizi norisinājās starptautiskas badmintona sacensības «Yonex Latvia In-
ternational 2016», kurās piedalījās 190 sportisti no 20 valstīm. 

Zaicavu – 6:21 un 8:21. 
«Latvijā badmintons ir tādā līmenī, 

kādā tas ir, tādēļ šādas sacensības 
ikvienam Latvijas sportistam ir 
lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi 
un svarīgos reitinga punktus, lai 
jau nākamajos turnīros to pirmajās 
kārtās nebūtu jātiekas ar izliktajiem 
sportistiem,» rezumē K.Rozenvalds.

Šis turnīrs bija izaicinājums ne 
tikai Latvijas badmintonistiem, bet 
arī pašiem organizatoriem, kuriem 

Meklē darbu
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija, 
95. kods, traktortehnikas A, B, C, E, F 
vadītāja apliecība. T.29682212.

Vīrietis meklē jebkādu darbu. 
T.29870655.

Vīrietis (28 gadi) steidzami meklē 
darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. 
T.24847986.

Meklēju darbu jūsu vasarnīcā – pļauju 
zāli, zāģēju malku un daru daudz ko citu. 
Ir automašīna. T.29726383.

Piedāvā darbu
SIA «Ganita» (reģ.Nr.43603049616) piedāvā 
darbu aktīvam(-ai) un komunikablam(-ai) 
pārdevējam(-ai) konsultantam(-ei). Darba 
laiks – pilna vai nepilna slodze. T.29555173.

Biedrība «Centrs «Elizabete»» (reģ.
Nr.5008032881) piedāvā darbu pavāram(-ei) 
bērnu NVO sociālās aprūpes centrā. Jābūt 
pavāra izglītībai, valsts valodas zināšanām A2 
līmenī, autovadītāja apliecībai. Darbā jāievē-
ro kristīgās ētikas normas. Gaidām jūsu CV, 
motivācijas vēstuli un atsauksmi pa e-pastu 
centrselizabete@inbox.lv. T.63020955.

Privātā PII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) 
aicina kolektīvam pievienoties jauku, 
aktīvu un radošu pirmsskolas izglītības 
skolotāju. Zvanīt vadītājai Kristīnei  
pa tālruni 28847139. CV sūtīt pa e-pastu 
kristl2@inbox.lv.

SIA «Girtekos Logistika»  
(reģ.Nr.40103168500) piedāvā darbu 
krāvējam(-ai) iepakošanas operato-
ram(-ei). CV sūtīt pa e-pastu jelena.
vasiljeva@girteka.eu vai zvanīt  
pa tālruni 22720722, 27755010.

SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) 
piedāvā darbu šefpavāram(-ei) viesnīcas 
«Jelgava» restorānā. Pieteikumu un  
CV lūgums sūtīt pa e-pastu  
personals@kulk.lv. T.63007719.

Pērk
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. 
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9. 
T.22182220

Visu veidu metāllūžņus.  
Augstas cenas. Izbraucam. Atmodas 57a. 
T.29718434

Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara 
krelles. T.20323336

Pārdod
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis. 
T.20500836

Malka, bērza šāļi, zāģmateriāli, briketes. 
T.26488881.

Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde. 
T.22353169.

Ozola skaidu briketes. T.29907466

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūts-
mēslus. T.26816035

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes. 
Piegāde. T.28828288

SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis, 
dzelzs durvis. 20877777

Mazlietotus ledusskapjus, veļas mašīnas (no 
40 līdz 160 EUR). Garantija – 1 gads. Liela 
izvēle. Gāzes un elektro plītis, televizorus, 
dekoderus, monitorus, datorus, mūzikas 
centrus u.c. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057.

Dažādi
Attīra sētas no metāllūžņiem bez maksas. 
T.28262407.

Pļauju zāli. T.29726383

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodi-
bināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu 
eiro; noslēgt līgumu (īre, pirkums). Raiņa 
14. T.29179847

Pļauju zāli. T.25994203.

Juristu birojs OFERENTS – komersantu, 
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls 
uz EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo 
īpašumu; palīdzība tiesvedībā.  
Pasta 45 – 4, Jelgava.  
T.63021005, 29274771.

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. 
Tel.25904905

Izved nolietotu sadzīves tehniku –  
bez maksas. Kravu pārvadājumi. 
T.28262407.

Juridiskie pakalpojumi: prasības par laulī-
bas šķiršanu, uzturlīdzekļiem, paternitāti, 
maksātnespēju, darba samaksu. RAF dzīv.
masīvs, Rīgas iela 53a. T.26406466.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpoju-
mi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu 
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 
63020151 un 28651582 vai ierodoties 
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās 
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
AUSMA GRUBINSKA (1925. g.)
LIDIJA GRINBERGA (1927. g.)
ANTOŅINA POPOVA (1933. g.)
ALEKSEJS SIDJUKS (1925. g.)
LIDIJA TIMOFEJEVA (1932. g.)
DZINTARS ŠULCS (1950. g.).  
Izvadīšana 09.06. plkst.14 
Zanderu kapsētā.
VALĒRIJS BUŽINSKIS (1970. g.). 
Izvadīšana 09.06. plkst.10 no Zanderu 
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ĒRIKS VILCIENS (1945. g.). 
Izvadīšana 10.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS POPOVSKIS (1953. g.). 
Izvadīšana 11.06. plkst.13 
Zanderu kapsētā.

bija iespēja iegūt jaunas zināšanas. 
«Speciāli šīm sacensībām tika pielā-
gota Jelgavas Sporta halle – aizlīmēti 
tās logi, noņemts viens no basketbola 
groziem. No Lietuvas kolēģiem īrējām 
piecus speciālos badmintona lauku-
mus, kuru uzklāšana no mums prasīja 
tehnoloģisku izdomu. Atsevišķs stāsts 
ir par sportistu izguldīšanu – mēs 
faktiski piepildījām visas Jelgavā eso-
šās viesnīcas, vēl gan rezerve ir LLU 
dienesta viesnīcas, kuru potenciālu 
varētu izmantot nākotnē,» informē 
sacensību koordinators.

Jāpiebilst, ka speciāli šiem ma-
čiem tika meklēti brīvprātīgie, kuri 
atsaucās pat no Siguldas, Salaspils 
un Talsiem.

Pēc pozitīvajām atsauksmēm no 
sacensību dalībniekiem un tiesnešiem 
jau tiek domāts par nākamā gada sa-
censību rīkošanu. K.Rozenvalds gan 
akcentē, ka šobrīd progresēt turnīra 
apjoma ziņā nav nepieciešams. «Es 
domāju, ka šie 180 – 200 sportisti ir tā 
kritiskā masa, kuru varam veiksmīgi 
uzņemt un apkalpot Jelgavā – sākot 
ar uzņemšanu, ēdināšanu un citām 
organizatoriskām lietām. Jelgavas 
Sporta hallē vēl var izvietot papildu 
badmintona laukumu, taču pie šāda 
dalībnieku skaita tas mums daudz 
priekšrocību nedotu. Turnīra mērķis 
paliek iepriekšējais – dot iespēju Lat-
vijas sportistiem iegūt starptautisku 
pieredzi, bet skatītājiem – iepazīt šo 
dinamisko un skatāmo sporta veidu. 
Šobrīd esam starptautiskajās insti-
tūcijās iesnieguši pieteikumu šādu 
sacensību organizēšanai nākamajā 
gadā, tādēļ ļoti ceru, ka Jelgavā šie 
badmintona svētki notiks arī 2017. 
gadā.»

Foto: Austris Auziņš


