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Stacijas apkārtnes
ielas sakārtotas

Izmantojot to, ka
hercogs Jēkabs atradās zviedru gūstā un bija zaudējis
savus ietekmīgos sakarus, abas
hercogistes kolonijas – Tobago un
Gambiju – pārņēma Nīderlandes
Ostindijas kompānija. (Kompānija
dibināta 1602. gadā, apvienojoties priviliģētiem tirgotājiem. Tai
bija suverēnas tiesības tirgoties,
celt cietokšņus, organizēt un
uzturēt savu karaspēku un floti,
Attēls: 17. gadsimta
slēgt starpvalstu līgumus un kalt
lielgabali pie muzeja
naudu.)
Pēc Jēkaba atbrīvošanas no zviedru gūsta viņš nekavējoties sāka
sarunas ar holandiešiem par koloniju atgūšanu. Procesā iesaistījās
arī angļi, kuri Roberta Holmsa vadībā 1661. gada 19. martā pēc
vairāku dienu aplenkuma ieņēma Gambijas koloniju. Tikmēr Tobago gubernators Kornēlijs Lampsīns 1663. gada 25. maijā padevās
Francijas karalim. Tomēr Jēkabam diplomātisko sarunu rezultātā
izdevās panākt, ka 1664. gada 17. novembrī viņš noslēdza līgumu
ar Anglijas, Skotijas un Īrijas karali Kārli II par Gambijas atdošanu
angļiem un Tobago piešķiršanu Kurzemes hercogam. Pēc Jēkaba
nāves viņa dēls Frīdrihs Kazimirs naudas trūkuma dēļ 1690. gadā
Tobago pārdeva angļiem.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Par 27 centiem paaugstina
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksu
 Sintija Čepanone

No 1. augusta par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem
būs jāmaksā 2,30 eiro
mēnesī līdzšinējo 2,03
eiro vietā. To paredz
jūnija domes sēdē apstiprinātais lēmums par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
Jelgavas pilsētā.

Rekonstrukcijas darbi dzelzceļa stacijas apkārtnē sākās pagājušā gada aprīlī, un šobrīd ielu infrastruktūras izbūve un labiekārFoto: Ivars Veiliņš
tošana ir noslēgusies.
 Sintija Čepanone

Jau šobrīd satiksmes
dalībnieki var novērtēt
sakārtoto infrastruktūru dzelzceļa stacijas apkārtnē – kaut
arī oficiālais projekta
noslēguma termiņš ir
30. jūnijs, lielākoties
visi darbi pabeigti jau
pirms Līgo svētkiem.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs stāsta, ka īsi pirms Līgo
ekspertu komisija apsekojusi visu
projekta «Satiksmes termināla

apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūve Jelgavā»
gaitā izbūvēto infrastruktūru un
šobrīd būvdarbi un labiekārtošanas darbi noslēgušies. «Tiesa,
lai gan visi luksofori jau strādā,
būs nepieciešami apmēram divi
mēneši, lai rastu optimālo to darbības režīmu. Pašlaik autovadītāji
vēl tikai aprod ar jauno situāciju
un izvēlas ērtāko maršrutu,»
paskaidro viņš.
Jāatgādina, ka projekta laikā
ne tikai rekonstruētas ielas stacijas apkārtnē, tostarp izveidojot
jaunu apļveida krustojumu un
sakārtojot Stacijas parku, bet arī
izbūvēts jauns ielas posms – Spor-

ta ielas turpinājums no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai –, kā arī
izveidots stāvlaukums automašīnām agrākā Daugavas stadiona
teritorijā. «Tāpat uzstādītas 23
stacionārās un 11 grozāmās videonovērošanas kameras, kā arī
divi jauni afišu stabi – pie stacijas
un jaunizbūvētās Sporta ielas un
Pasta ielas krustojumā,» piebilst
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Eva Kidere.
Jāatgādina, ka vienlaicīgi ar
satiksmes termināla infrastruktūras projekta īstenošanu sakārtoti arī apbraucamie ceļi – Zirgu
iela, Stacijas iela, kā arī Zemgales
prospekta posms no Jāņa ielas

līdz Sudrabu Edžus ielai. Šobrīd
vēl tiek atjaunota asfalta seguma
virskārta Pasta ielas posmā no
Sudrabu Edžus ielas līdz Jāņa
ielai, un darbi šajā Pasta ielas
posmā jāpabeidz līdz 3. jūlijam.
Tāpat ar betona bruģakmeni
būs atjaunota ietve Zemgales
prospekta posmā no Jāņa ielas
līdz Sudrabu Edžus ielai.
Līdz ar ielu rekonstrukciju mainīta arī autobusu pieturas atrašanās vieta – visi pilsētas autobusi,
kuru maršrutā iekļauta pietura
«Dzelzceļa stacija», piestāj tieši  Ritma Gaidamoviča
pretim stacijai – vecajā pieturā
Jelgavas domes deputāti jūnija domes sēdē par pašZemgales prospektā autobusi
valdības pirmsskolas izglītības iestādes «Gaismiņa»
pasažierus vairs neuzņem.

Par bērnudārza «Gaismiņa»
vadītāju kļuvusi Agrita Loca

Valsts piešķir naudu atskurbtuvei
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība no valsts saņēmusi finansējumu 34 470 eiro, lai kaut daļēji segtu izdevumus, kas
radušies, pagājušajā gadā mūsu pilsētā nodrošinot
atskurbtuves pakalpojumus. Tā ir pirmā reize, kad
valsts finansiāli atbalsta atskurbtuvju darbības
nodrošināšanu, bet nav zināms, vai palīdzību no
valsts var gaidīt arī turpmāk. Joprojām neatrisināts
ir jautājums par to, kā funkcija īsti ir atskurbtuves
nodrošināšana – valsts vai pašvaldības. Par šiem
jautājumiem Jelgavā notika seminārs, ko organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM).

Kā informē Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija, pērn atskurbtuves
uzturēšanas kopējās izmaksas bija
199 161 eiro. «Tas ir, rēķinot kopā
gan maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, gan personāla atalgojumu, gan visus izdevumus, lai
varētu nodrošināt šo pakalpojumu,»
skaidro policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce.
Pērn atskurbtuvē gada laikā
ievietotas 2396 personas. No tām
76 atvestas no Dobeles novada. «Ar
Dobeles un Tērvetes novadu mums

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

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds skaidro, ka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa visām patērētāju grupām mūsu pilsētā pārskatīta, jo kopš 2013. gada 1. aprīļa,
kad darbu uzsāka nešķiroto atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»,
notikušas būtiskas izmaiņas SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi»
saimnieciskajā darbībā un izmaksu
struktūrā, kā arī pamatojoties uz šī
gada sākumā publiskoto Valsts kontroles revīzijas ziņojumu – pārbaužu
laikā konstatētas atsevišķas neatbilstības atkritumu apsaimniekošanas
maksas aprēķinā.
Izstrādājot jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
projektu, ir ņemti vērā Valsts kontroles ieteikumi novērst situāciju,
ka atkritumu apsaimniekošanas

maksā neiekļautās nešķiroto atkritumu šķirošanas (atkritumu sagatavošanas apglabāšanai) izmaksas
tiek kompensētas no atkritumu
radītājiem iekasētā poligona tarifa
un dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, norāda A.Grīnfelds.
Tā kā pēc atkritumu sagatavošanas apglabāšanai poligonā «Brakšķi» 2014. gadā tika apglabāti vairs
tikai nepilni 30 procenti no kopējā
pilsētā savāktā sadzīves atkritumu
daudzuma, izstrādājot jauno tarifu,
proporcionāli tika samazinātas atkritumu apsaimniekošanas maksā
iekļautās pozīcijas par atkritumu
apglabāšanu un dabas resursu
nodoklis par apglabātajiem atkritumiem, savukārt papildus iekļauta maksa par nešķiroto sadzīves
atkritumu sagatavošanu apglabāšanai, kas noteikta 4,56 eiro par
kubikmetru atkritumu. Maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu un
pārvadāšanu aprēķināta 8,68 eiro
par kubikmetru atkritumu.
A.Grīnfelds piebilst, ka domes
sēdē apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas
būs spēkā no 1. augusta, noteikta,
izvērtējot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pagājušā gada
faktiskos finanšu un apjoma rādītājus, un rezultātā maksa par
atkritumiem paaugstināta par 13,3
procentiem jeb 27 centiem.

ir noslēgts sadarbības līgums, un šīs
pašvaldības atmaksā izdevumus,
kas rodas, tajās deklarētās personas
ievietojot atskurbtuvē,» norāda
S.Reksce, piebilstot, ka no Tērvetes
novada pagaidām neviena persona
gan nav atvesta. Personas uzturēšanās maksa atskurbtuvē saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem ir 14,23
eiro, savukārt alkohola klātbūtnes
pārbaude izelpā jeb pūšana trubiņā
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem maksā 15,65 eiro.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

vadītāju oficiāli apstiprināja Agritu Locu. Viņa «Gaismiņā» nostrādājusi gandrīz 16 gadus par muzikālo
pedagoģi un kopš pagājušā gada bija šīs iestādes
vadītājas pienākumu izpildītāja.
Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
26. jūnijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Ja būs nepieciešams, mācīsimies
savaldīt arī mežacūkas»
 Jānis Kovaļevskis

«Jūnija sākumā mūsu darbinieki izglāba kādu vīrieti,
kurš ar mērķi izdarīt pašnāvību nolēca no Lielupes tilta.
Tā ir tikai viena epizode,
kura pietiekami spilgti ilustrē policijas ikdienas darbu,
tādēļ vēlos pateikties visiem
policijas darbiniekiem par
pašaizliedzīgo darbu pilsētas labā un sveikt iestādes
25. gadadienā,» tā Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags.
Foto: Ivars Veiliņš

«Pašvaldības policijas
prioritāte nekad nav
bijusi sodu piemērošana un represīvās funkcijas. Vienmēr esmu
uzsvēris, ka strādājam
pilsētnieku labā un
policijas darbiniekam
jābūt kā atbalstam
ikvienā situācijā. Tā ir
mūsu misija, kuru godprātīgi cenšamies pildīt nu jau 25 gadu garumā,» uzsver Jelgavas
pilsētas Pašvaldības
policijas priekšnieks
Viktors Vanags.
Jūlijā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijai aprit 25 gadi
kopš iestādes dibināšanas.
Sarunā ar policijas priekšnieku
V.Vanagu, kurš šos pienākumus pilda kopš 2008. gada,
– par policijas ikdienas darbu
un to, kā, mainoties pilsētai,
mainās iedzīvotāju paradumi
situācija pilsētā? Vai varam
un attieksme.
teikt, ka, mainoties videi
Kāda šobrīd ir Pašvaldības mums apkārt, mainās arī
cilvēku uzvedība un parapolicijas loma pilsētā?
Mūsu galvenais pienākums ir dumi?
Nevēlos piesaukt nelaimi, bet
gādāt par sabiedrisko kārtību un
drošību, būt redzamiem pilsētā. kopējā situācija gadu no gada
Rūpējamies par pašvaldības uzlabojas. Neviena sabiedrība
saistošo noteikumu ievērošanu nav ideāla, tomēr kopumā Jelun sniedzam atbalstu cilvēkiem gava ir droša pilsēta. Sava loma
gan ikdienišķās, gan krīzes noteikti ir arī tam, ka likvidēja
situācijās. Ne velti vairumā Pārlielupes cietumu. Arvien magadījumu esam pirmie notiku- zāk saskaramies ar visatļautību
ma vietā, vēl pirms paspējuši un nesodāmības sajūtu. Cilvēki
ierasties citu operatīvo dienestu ir gatavi sadarboties un aktīvi
pārstāvji. Lielākā vai mazākā ziņo par pārkāpējiem. Pilsētas
mērā esam iesaistīti visās dzīves centrālā daļa un dzelzceļa stajomās, sākot ar komunālajām cijas apkārtne ir aprīkota ar
avārijām, dažādiem sadzīvis- videonovērošanas kamerām, tas
kiem konfliktiem un beidzot dod iespēju operatīvi reaģēt, ja
ar civilās aizsardzības pasāku- redzam kaut ko aizdomīgu. Arī
miem un pilsētas svētkiem, kuri patruļmašīnu skaits pilsētā ir
policijas darbiniekiem vienmēr pietiekams, lai regulāri apsekotu tās teritorijas, kuras šobrīd
paiet strādājot.
nevaram pārraudzīt ar videonoRēzeknes pilsēta atteicās vērošanu. Protams, ik pa laikam
no Pašvaldības policijas, šos vēl saskaramies ar izsistiem
pienākumus uzticot Valsts stikliem autobusu pieturvietās
un citiem vandalisma piemēpolicijai.
Grūti izskaidrot šo lēmumu, jo riem, taču nevaram teikt, ka
šobrīd, cik man zināms, Rēzek- tas iet plašumā. Turklāt arvien
nē Valsts policijai darba apjoms biežāk, pateicoties videonovērošanai, šos huliir dubultojies.
gānus izdodas
Arī iedzīvotāji
aizturēt. Tad
ir neapmieripar savu rīcību
nāti, jo Valsts
nākas atbildēt
policija ierobeun kompensēt
žoto resursu un
savu nodarījuplašo funkciju
mu. Gadījumā,
dēļ nespēj reja pārkāpumu
aģēt tik operatīizdarījis nevi, kā to paveic
Pašvaldības policijas darbinieki. pilngadīgais, izdevumi jāsedz
Ilgākā laika periodā tas var ra- vecākiem.
dīt būtiskus drošības riskus, jo
Ņemot vērā ģeopolitisko
Valsts policijas funkcijas tomēr
atšķiras no Pašvaldības policijas situāciju pasaulē, gan ārēpienākumiem. Kādam ir jāveic šī jās, gan iekšējās drošības
ikdienas uzraudzības kontrole, jautājumi valstī pasludināti
un tas ir Pašvaldības policijas par prioritāti – vai esat gatavi sadarbībai ar valsts diedarbs.
nestiem dažādu iespējamo
Kā mainījusies drošības provokāciju novēršanā?

«Neviena sabiedrība
nav ideāla, tomēr kopumā Jelgava ir droša
pilsēta. »

Policijas darbs ir pietiekami
specifisks – to nav iespējams darīt, ja neesi šīs valsts un pilsētas
patriots. Mums vienmēr jābūt
gataviem dažādiem pavērsieniem, tādēļ esmu pārliecināts
par saviem darbiniekiem, ka
viņi krīzes situācijā rīkosies
adekvāti un nepieciešamības
gadījumā pielietos arī specializētos līdzekļus vai ieroci. Mums
regulāri, vismaz divas reizes
gadā, notiek civilās aizsardzības
mācības, kurās sadarbībā ar
glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības un
Valsts policijas speciālistiem apgūstam, kā rīkoties plūdu, gāzes
noplūdes vai ķīmiskās avārijas
gadījumā. Iespējams, līdzīgas
mācības būtu nepieciešamas
arī, modelējot citus drošības
apdraudējumus, tostarp «zaļo
cilvēciņu» parādīšanos pilsētas
ielās, jo ar lielu varbūtību varam
pieņemt, ka tieši Pašvaldības
policijas darbinieki būs pirmie,
kuri sastapsies ar šo situāciju.
Kurās jomās visbiežāk
nākas veikt preventīvo darbu, aicinot cilvēkus ievērot
kārtību un noteikumus?
Tā sauktais preventīvais darbs
veido lielāko mūsu pienākumu
apjomu, jo mūsu darba mērķis
ir panākt noteikumu ievērošanu, nevis piemērot sankcijas.
Policistam ir jāspēj novērtēt
katra pārkāpuma smagums.
Bieži vien pietiek ar mutisku brīdinājumu, aicinājumu
sakārtot savu teritoriju vai
turpmāk automašīnu novietot
atbilstoši noteikumiem. Ir, protams, arī gadījumi, kad cilvēki
noteikumus neievēro apzināti
un ignorē policijas darbinieku
likumiskās prasības, un tad nav
cita risinājuma, kā piemērot
sankcijas. Tomēr, lai disciplinētu
bezpajumtniekus, cilvēkus ar
atkarības problēmām, sankcijas

bija šaubas par uzlādes laiku un
ekspluatāciju ziemas apstākļos,
bet šobrīd esam pārliecinājušies, ka tās kalpo lieliski. Automašīnas ātrās uzlādes laiks
ir trīs stundas, un arī ziemā
nenovērojām nekādus būtiskus
sarežģījumus šo automašīnu
ekspluatācijā.
Veicat arī suņu saimnieku
uzraudzību – cik atbildīgi
esam pret saviem mājdzīvniekiem?
Saimnieki, kuri savus mīluļus
izved pastaigāties pilsētā, ir
pietiekami disciplinēti. Lielākoties suņi ir reģistrēti atbilstoši
noteikumiem. Atsevišķas domstarpības veidojas gadījumos,
kad cilvēki ar saviem kabatas
sunīšiem vēlas iekļūt pasākumos – tad nākas paskaidrot,
ka neatkarīgi no suņa lieluma
ievest dzīvnieku pasākumā nav
atļauts. Tas pats attiecas arī uz
Pasta salas teritoriju, kurā uzturēties ar suņiem nav atļauts.
Vairāk problēmu ir ar klaiņojošajiem dzīvniekiem. Saņemam
pietiekami daudz iedzīvotāju
zvanu gan par suņiem, gan
lapsām, gan citiem dzīvniekiem.
Maija sākumā Pārlielupē pie
DUS «Statoil» tika reģistrēts arī
satiksmes negadījums, kur autovadītājs bija notriecis mežacūku. Jābūt gataviem arī šādiem
gadījumiem, jo, kā zinām, Rīgā
mežacūkas vairs nav retums.

nav iedarbīgas, jo šie cilvēki
naudas sodu nemaksā, no viņiem to nav iespējams piedzīt
arī tiesas ceļā. Cita kategorija
ir labi situēti cilvēki, kuriem
atsevišķos gadījumos lētāk ir
nepildīt saistošo noteikumu
prasības, nekā to darīt. Arī šajos
gadījumos vairāk var panākt
ar sarunu un pārliecināšanu,
nevis ar sankciju piemērošanu.
Šajā ziņā labs piemērs ir Somija,
kur administratīvie sodi tiek
Samērā strikti tiek ierobepiemēroti, ņemot vērā cilvēka žota smēķēšana sabiedriskās
ienākumus.
vietās. Vai šos pārkāpumus
ir iespējams izkontrolēt?
Saistībā ar drošības jauŠos ierobežojumus patiešām
tājumiem arvien aktuālāka ir samērā grūti uzraudzīt, jo,
kļūst civilā aizsardzība, sā- lai pierādītu smēķēšanas faktu
kot no jelgavniekiem ieras- un uzsāktu administratīvo liettajiem paliem un beidzot ar vedību, mums ir nepieciešams
dažādām krīzes situācijām. videoieraksts vai fotogrāfija
Kā vērtējat policijas tehnis- un liecinieku liecības, kuras to
ko nodrošinājumu, lai spētu apstiprina. Nevarētu teikt, ka
operatīvi sniegt atbalstu?
iedzīvotāji bieži mūs informē
Katru gadu savu tehnisko par šiem pārkāpumiem, tomēr
nodrošinājumu pakāpeniski ir gadījumi, kad esam braukuši
papildinām. Šogad esam iegā- pārbaudīt gan kāpņutelpas,
dājušies jaunu motorlaivu, kuru gan sabiedriskā transporta
izmantosim gan glābšanas dar- pieturvietas, kurās smēķēt ir
biem uz ūdens, gan patrulēšanai aizliegts.
pilsētas upēs. Salīdzinoši nesen
esam iegādājušies arī gāzmaskas
Vai policijā ir vakances, un
ķīmisko avāriju gadījumiem. kādas ir izvirzītās prasības
Kopumā esam pietiekami labi topošajiem policistiem?
nodrošināti. Visvairāk mums
Darbs policijā nav viegls, un
pietrūkst specializētās tehnikas ik pa laikam mums ir vakances.
nopietnu palu gadījumos, kad Šobrīd savu personālsastāvu
piekļūšanai apdraudētajām te- esam nokomplektējuši par 98
ritorijām visefektīvāk ir izman- procentiem. Prasības topošatot amfībijas tipa automašīnu. jiem policistiem nav pārmērīgas:
Šobrīd šādas tehnikas nav arī ir jābūt vismaz vidusskolas izValsts ugunsdzēsības un glāb- glītībai, jāspēj nokārtot fiziskos
šanas dienesta rīcībā.
testus, jāpārzina valsts valoda
augstākajā pakāpē, kā arī persoSavā ikdienas darbā iz- na nedrīkst būt krimināli sodīta.
mantojat arī elektroauto- Tomēr galvenais ir būt piemēromobiļus. Vai tie praksē sevi tam šim darbam, apzinoties, ko
attaisnojuši?
tas nozīmē. Policijas darbs nav
Ikdienas patrulēšanai izman- tikai patrulēšana, daudz jāstrātojam trīs elektroautomobiļus, dā arī ar dokumentiem, jābūt
kuri praksē sevi ļoti labi aplie- psiholoģiski noturīgam pret
cinājuši. Kā jau ierasts, sākumā dažādām stresa situācijām.

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat
Jelgavas Pašvaldības
policijas darbu?
Va l e n t ī n a ,
skaistumkopšanas salona
administratore:
– Man šķiet, ka
labi. To pierāda arī tas, ka Pašvaldības policijas
darbinieki uzmana kārtību pilsētas
parkos. Nesen ar savu sunīti, izvēloties taisnāko ceļu, gāju cauri Raiņa
parkam, un mums aizrādīja, ka tur
ar suņiem nevar staigāt. Vienā pusē
aizlieguma zīme ir, otrā – nav, taču
es teicu, ka man līdzi ir maisiņš un
aiz suņa savācu. Pašvaldības policisti
visu redz.
Staņislavs, students:
– Ikdienā pašvaldības policistus pilsētā
bieži var redzēt
– viņi iet kājām,
brauc ar auto. Arī naktī viņi uzmana
kārtību ielās un laukumos. Reiz
pie manis un maniem draugiem
viņi piebrauca vēlā vakara stundā
un pajautāja, ko darām, vai viss ir
kārtībā. Strādā, strādā! Arī lielajos
pasākumos policija apzinīgi pilda savus pienākumus. Liels pluss pilsētā,
manuprāt, ir videonovērošana, kas
palīdz policijai.
Ludmila, pensionāre:
– Neesmu viņu
darbu vērtējusi, bet pilsētā
Pašvaldības
policijas klātbūtne ir jūtama. Agri no rīta pastaigājos pa pilsētu ar suni un jau
redzu, ka patruļas mašīna braukā
pa Jelgavu. Tas nozīmē, ka viņi strādā, uzmana, vai viss kārtībā. Pašai
līdz šim policijas palīdzība nav bijusi
nepieciešama.
Marina, bezdarbniece:
– Pēc manām
domām, Pašvaldības policija strādā slikti.
Paskatieties,
kas notiek daudzdzīvokļu māju
pagalmos! Dzeršana, pīpēšana, arī
dabisko vajadzību nokārtošana.
Regulāri pagalmus izmanto arī mūsu
jaunatne – nepilngadīgie smēķētāji.
Man šķiet, ka šīm vietām ir jāpievērš
lielāka uzmanība un policijai tās
vairāk jākontrolē.
Leons, jelgavnieks:
– Cik man pašam nācies lūgt
palīdzību Pašvaldības policijai, vienmēr to
esmu saņēmis. Darbinieki atbildējuši
arī uz visiem maniem jautājumiem.
Man jau šķiet, ka viņi pilsētā kārtību
nodrošina un pilsētnieki nevar sūdzēties. Protams, visiem huligāniem
jau klāt neizstāvēsi, taču man šķiet,
ka viņus mazliet biedē arī videonovērošana.
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Par bērnudārza «Gaismiņa»
vadītāju kļuvusi Agrita Loca
No 1.lpp.

A.Loca stāsta, ka «Gaismiņā»
viņa strādā jau gandrīz 16 gadus
par mūzikas skolotāju un pērn
piekritusi uzņemties arī vadītājas pienākumus. «Viena gada
pieredze šajā amatā jau man ir,
un es priecājos, ka to uzņēmos.
Tā ir pilnīgi jauna pieredze,
daudz ko jau esmu apguvusi, bet
vēl daudz jāapgūst. Taču katram
cilvēkam ir nepieciešams augt,
un šī ir mana iespēja,» atzīst
jaunā vadītāja.
A.Loca atzinīgi novērtē, ka
«Gaismiņā» ir stabils pedagogu kolektīvs ar bagātu darba
pieredzi, kuri strādā radoši un
ar lielu enerģiju. «Taču, manuprāt, nākotnē lielāks akcents
jāliek uz pedagogu pilnveidi. Jo
zinošāki, radošāki un inovatīvāki viņi būs, jo lielāki ieguvēji
būs mazie jelgavnieki un viņu
vecāki,» pārliecināta «Gaismiņas» vadītāja, uzsverot, ka jau
šī gada laikā, kopš kļuvusi par
vadītājas pienākumu izpildītāju, viņa ir pārliecinājusies,
ka pedagogu komanda ir ļoti
atsaucīga un atbildīga. «Šī gada
laikā mums kopīgiem spēkiem
izdevies paveikt arī vienu lielu
darbu – izveidot āra spēles no
dabas materiāliem, lai bērniem
būtu vēl daudzveidīgākas iespējas iepazīt norises dabā. Kopā
pētīt, kā, piemēram, mainās
vēja virziens, kā plaukst un gada
laikā mainās koku lapas, kā aug
puķes un kas notiek ar zāli zem
koka ripas,» stāsta A.Loca. Šajā
darbā iesaistījās gan bērni, gan
pedagogi un tehniskie darbinieki, gan arī vecāki.
«Man ir idejas, ko vēl iestādē pilnveidot, un gribu, lai
arī pedagogi nāktu ar jaunām

www.jelgavasvestnesis.lv
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Slidotavu varēs
izmantot arī vasarā
Foto: Ivars Veiliņš

iecerēm. Viena no tām – gribas
nostiprināt saikni starp pedagogiem un vecākiem. Rīkot
kopīgus pasākumus, kuros radoši iesaistītos arī vecāki. Tāpat
ir svarīgi turpināt pilnveidot
«Gaismiņas» sadarbību ar pilsētu. Līdz šim jau veiksmīgi esam
sastrādājušies ar Zinātnisko
bibliotēku, arī Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
pasākumus cenšamies vienmēr
apmeklēt. Paldies pilsētai un
Jelgavas Izglītības pārvaldei, ka
pirmsskolas izglītības iestādēm
ir tik daudz iespēju,» tā A.Loca.
Lai gan darba apjoms vadītājai
esot pieaudzis, pagaidām viņa
nav atteikusies arī no mūzikas
mācīšanas iestādē.
Jāpiebilst, ka domes deputāti
jūnija sēdē arī lēma par pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» ilggadējās vadītājas Zintas
Strikas atbrīvošanu no amata ar
21. augustu. Viņa nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Jau šobrīd ir
izsludināts konkurss uz vakanto
vadītāja vietu «Pasaciņā», bet
atkārtots konkurss uz vadītāja
vietu ir izsludināts pirmsskolas
izglītības iestādē «Ķipari».

 Ilze Knusle-Jankevica

No sestdienas, 27. jūnija, darbu vasaras
režīmā sāks Pasta salas publiskā slidotava,
ko nu varēs izmantot
dažādām aktivitātēm
– skrituļošanai, inline
hokejam, florbolam,
strītbolam un citām.
Zemgales Olimpiskā centra
sabiedrisko attiecību vadītāja
Sanda Zīverte stāsta, ka slidotavas apmeklētājiem būs iespēja
iznomāt nepieciešamo inventāru
– gan skrituļslidas, gan strītbola
grozus, gan florbola nūjas.

Slidotava vasaras sezonā būs
atvērta no pulksten 11 līdz
21, tomēr iespējams, ka laiki
mainīsies, ja kāds noīrēs visu
laukumu inline hokeja, florbola
vai strītbola spēlei.
Lai slidotavu varētu izmantot
arī vasarā, tā tika aprīkota ar
speciālu multifunkcionālu segumu, tam atvēlot 30 000 eiro
no pašvaldības budžeta. Tāpat
arī tika iegādāts viss nepieciešamais inventārs. «Tiesa, aktivitātes lietus laikā pilnībā būs
jāpārtrauc, jo laukums kļūstot
pat ļoti slidens. Šo problēmu
atrisināt varēs tikai jumts, kas
tiks izbūvēts, līdz tiks rasta
šāda iespēja. Pagaidām jāpielā-

gojas laikapstākļiem,» norāda
S.Zīverte.
Maksa par skrituļošanu – 1,50
eiro stundā, bērniem no 7 līdz 16
gadu vecumam – 1 eiro, līdz 7
gadu vecumam – 0,50 eiro, slidu
nomas maksa – 1,50 eiro. Strītbola laukumu varēs iznomāt par 10
eiro stundā (spēle vienā laukuma
galā), visa laukuma noma inline
hokeja, florbola vai cita sporta
veida spēlei – 20 eiro stundā.
Papildu informācija par slidotavas darba laiku ir pieejama
pa tālruni 20367677. S.Zīverte
aicina arī iepriekš rezervēt laukumu spēlēm, lai darbinieki
varētu uzstādīt nepieciešamo
inventāru.

«Tas var būt jebkas no metāla
– sākot ar rotaslietām, beidzot ar
apjomīgām konstrukcijām, tehniku, darba galdiem, instrumentiem, izejvielām un materiāliem
–, lai svētku apmeklētājiem dotu
iespēju iepazīties ar metāla plašo
pielietojumu mūsu dzīvē,» precizē L.Miķelsone, piebilstot, ka
tiklab tā arī var būt kāda metāla
priekšmetu, piemēram, atslēgu,
mašīnu modelīšu, rotaslietu,
karošu kolekcija vai interesanti
transportlīdzekļi. Pieteikties
var līdz 30. jūnijam pa tālruni

28342419 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Metāla svētki «Metāla laikmets» šogad notiks 5. septembrī
no pulksten 10 Pasta salā. Šie
svētki jau kļuvuši par tradīciju,
vienlaikus popularizējot metālapstrādes jomu, izstrādājumus
un nozares profesijas.
Pasākumu organizē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrs un pašvaldības iestāde
«Kultūra» sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes
rūpniecības asociāciju.

Dzīvnieku ķērājs vaktē
Sākas pieteikšanās Metāla svētkiem
vārnu Filozofu ielā
 Ligita Vaita

Zīme «Uzmanību! Agresīva vārna», kas iedzīvotājus brīdina netālu no
slimnīcas «Ģintermuiža», nav joks, un šajā
pavasarī vārna atkal
iedzīvotājiem uzklupusi.
Pie slimnīcas uzstādīta
papildu brīdinoša zīme,
un vārnas «sagūstīšanas» darbos iesaistīts
dzīvnieku ķērājs. Pagaidām gan tā notverta
nav.
Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra Reksce
norāda, ka policijā maija beigās ir
saņemts iesniegums no slimnīcas
«Ģintermuiža», ka agresīva vārna
klūp virsū slimnīcas darbiniekiem
un apmeklētājiem.
Jau vairākus gadus pie taciņas,
kas gar Filozofu ielu ved uz slimnīcu «Ģintermuiža», ir uzstādīta
zīme «Uzmanību! Agresīva vārna».
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» norāda, ka pēc saņemtajām
sūdzībām tagad uzstādīta papildu
zīme netālu no ieejas slimnīcā, bet
apkārtnei īpašu uzmanību pievērš
dzīvnieku ķērājs.
«Atsevišķas sūdzības par agresīvām vārnām saņemu katru
gadu. Kamēr vārnām nav mazuļu,
tās ir mierīgas, bet tieši pašlaik ir
putnēnu laiks, tāpēc tās var kļūt
agresīvas,» skaidro dzīvnieku
ķērājs Jānis Bite, ar kuru «Pilsētsaimniecībai» noslēgts līgums
par klaiņojošo dzīvnieku ķeršanu
pilsētā. Tomēr viņš norāda, ka uzdevums noķert agresīvo vārnu nav

no vieglajiem. «Ir, protams, daži
veidi, piemēram, uzstādīt speciālus
būrus, taču katrs šāds būris maksā
vismaz 150 eiro. Būtu iespēja uzstādīt skaņu ierīces putnu atbaidīšanai, taču, protams, ne jau pilsētā,
jo tās traucētu iedzīvotājiem. Arī
nomierinošu medikamentu iebarošana vai šaušana pa putniem
ir pilnībā izslēgta,» skaidro dzīvnieku ķērājs. Tomēr viņš stāsta,
ka ik pāris stundas pārbauda
«Ģintermuižas» apkārtni, kā arī
izliek ēsmu barības veidā, taču
joprojām pats vārnu nav redzējis.
«Ja es vismaz to būtu ieraudzījis,
varētu tālāk domāt, kā rīkoties, bet
pagaidām nevienu agresīvu vārnu
neesmu pat redzējis. Tas, protams,
izklausās kuriozi, bet jāsaprot, ka
dažādi putni šajā parkā pārlido ik
pāris sekundes. Kura ir konkrētā
vārna, kamēr tā neizrāda agresijas pazīmes, atšķirt ir ļoti grūti,»
spriež dzīvnieku ķērājs.
Viņš vērtē – lai noķertu putnu,
varētu būt vajadzīga ornitologu
palīdzība. «Esmu glābis ievainotus
putnus, kuri īpaši nepretojas, bet
pamēģiniet noķert veselu putnu brīvā dabā! Tomēr visbiežāk
putni kļūst mierīgi, tiklīdz viņu
mazuļi tiek laukā no ligzdas un
iemācās paši lidot,» tā J.Bite. Viņš
arī skaidro, ka, visticamāk, vārna
šogad mainījusi ligzdošanas vietu,
jo pērn tās ligzda ir manīta blakus
esošo garāžu tuvumā, bet šogad
ligzdas tur vairs nav.
Savukārt, kamēr vārnas mazuļi
nav paaugušies un pati agresīvā
vārna noķerta, speciālisti aicina
parka apkārtnē uzvesties mierīgi
un ar lieku troksni putnu nekaitināt.

 Ilze Knusle-Jankevica

Septembrī Jelgavā notiks Metāla svētki. «Šī ir
iespēja ikvienam uzņēmumam bez maksas reklamēt savu piedāvājumu
– visu no metāla,» norāda Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centra Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone, aicinot
interesentus pieteikt dalību svētkos.

Valsts piešķir naudu atskurbtuvei
No 1.lpp.

Personām, kas tiek ievietotas
atskurbtuvē, ir jāatmaksā radušies izdevumi, bet ne vienmēr
tas tiek izdarīts.
«Valsts piešķirtais finansējums, izvērtējot medicīniskās
atskurbtuves slodzi un izmaksas, nav pietiekams, bet ir
gandarījums, ka šis jautājums
aktualizēts. Cerams, ka laika
gaitā medicīniskās atskurbtuves uzturēšanas jautājums
tiks sakārtots,» norāda pilsētas
Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags, paužot
gandarījumu, ka aktualizēti
jautājumi par atskurbtuvju
darbības tiesisko regulējumu.
Jāpiebilst, ka valdība, lemjot
par zaudējumu atlīdzināšanu,
pašvaldībām atvēlēja 15 eiro
par katru atskurbšanas telpā
ievietoto personu un kopā
ne vairāk kā 200 000 eiro.
Jelgavas pilsētas pašvaldībai
piešķirts finansējums par 2298

personu atskurbināšanu, kas ir
apmēram 96 procenti no pērn
atskurbtuvē ievietoto personu
skaita.
Šogad piecos mēnešos atskurb
tuvē ievietotas 958 personas, no
kurām 35 atvestas no Dobeles
novada. Dati liecina, ka siltā
laikā atskurbtuvē ievietoto personu skaits pieaug – aprīlī tika
atskurbinātas 238 personas,
maijā – 205 personas. Janvārī atskurbtuves pakalpojumi
sniegti 181 personai, februārī
– 158, martā – 176 personām.
Seminārs par atskurbtuvēm
tika rīkots, jo VARAM līdz 1.
decembrim Saeimas komisijai
jāiesniedz ziņojums par šiem
jautājumiem un nepieciešamību izstrādāt normatīvos aktus.
Tajā tika diskutēts par atskurb
tuvju tiesiskajiem aspektiem
– gan tās definīciju, gan tās
funkcijām, gan to, kas ir atbildīgs par atskurbtuves darbību
un tās nodrošināšanu. Ir paš-

Jelgavas atskurbtuvē
ievietoto personu skaits
• 2015. gads (5 mēneši) – 958
• 2014. gads – 2396
• 2013. gads – 2591
• 2012. gads – 1972

valdības, kur, tāpat kā Jelgavā,
atskurbtuves darbību nodrošina
Pašvaldības policija, Daugavpilī
to dara reģionālā slimnīca, bet
vēl vairākās pašvaldībās šo
pakalpojumu nodrošina nevalstiskā organizācija «Latvijas Sarkanais Krusts». VARAM Pašvaldību departamenta direktora
vietnieks Pašvaldību sistēmas
attīstības nodaļas vadītājs Arnis
Šults uzskata, ka mūsu modelis
ir viens no labākajiem, jo ir kā
kompromiss – tiek nodrošināta
gan medicīniskā palīdzība, gan
policijas klātbūtne. Viņš arī pārliecināts, ka valstij ir jāregulē
un jālīdzfinansē atskurbtuvju
darbība, jo šobrīd pašvaldības to
dara pēc savas iniciatīvas.

3

Īsi
 Konkursā «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015» 3. vietu
nominācijā «Energoefektīvākā
daudzdzīvokļu ēka» ieguvusi
daudzdzīvokļu māja Lāčplēša ielā
19a, kuras pārvaldnieks ir SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP). Arī šogad konkursā sīvākā cīņa, kā ierasts, bija par
galveno balvu šajā nominācijā, turklāt Jelgava tajā startēja ar piecām
renovētajām daudzdzīvokļu mājām,
kuru pārvaldnieks ir JNĪP: Dobeles
ielā 8, Dobeles ielā 12, Kalnciema
ceļā 101, Lāčplēša ielā 19a un Raiņa
ielā 9. Māja Lāčplēša ielā 19a atzīta
par trešo energoefektīvāko Latvijā.
Lāčplēša ielas 19a mājas vecākais
Jānis Zemene vērtē, ka šī māja siltuma ekonomijas ziņā uzrāda vienus
no labākajiem rezultātiem pilsētā.
«Arī iedzīvotāji ar panākto rezultātu
ir apmierināti,» tā viņš, piebilstot, ka
šajā gadā arī dzīvokļu īpašnieki izrādījuši iniciatīvu risināt ventilācijas
jautājumu, lai mazinātu mitrumu,
kas bez papildu ventilācijas risinājumiem ir praktiski neizbēgams renovētās mājās. Proti, kāda dzīvokļa
īpašniece savā dzīvoklī uzstādījusi
rekuperācijas iekārtu. Mājas vecākais spriež – ja tā attaisnosies,
dzīvokļu īpašnieki varētu lemt par šī
jautājuma risināšanu kompleksi visā
mājā. Jāpiebilst, ka Lāčplēša iela 19a
renovēta 2012. gadā. Tā ir piecstāvu
māja ar kopumā 30 dzīvokļiem.
 SIA «A&R SIA» veic ārējo tīklu
izbūves darbus Lāčplēša ielā,
tāpēc ielas posmā no Rīgas ielas
līdz būvobjektam Rīgas ielā 22
līdz 16. augustam būs slēgta
satiksme. Pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» informē, ka
piekļūšana Valdekas pilij nodrošināta no Kronvalda ielas puses,
apbraukšanai var izmantot tuvāko
ielu pieslēgumus, piemēram, Strazdu ielu, Izstādes ielu, Brīvības bulvāri. Gājējiem un velosipēdistiem
tiks nodrošināta netraucēta kustība
pa esošo gājēju un velosipēdu ceļu
Rīgas ielā.
 Igors Strazds un Andrejs Sviķis
atzīti par SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) labākajiem
šoferiem pagājušajā mēnesī.

Viņi labākā JAP autobusa vadītāja
statusu ieguvuši, izvērtējot darba
rādītājus maijā. I.Strazds uzteikts
par darba rezultātiem un izciliem
darba sasniegumiem maijā reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos, savukārt A.Sviķis – par
tādiem pašiem nopelniem Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos,
informē JAP.
 Latvijā norisinās akcija, kuras
laikā iedzīvotāji aicināti pieteikt
apķēpātus objektus, kurus «Cif»
komanda notīrīs. Organizatoru
pārstāve Evelīna Miglāne precizē,
ka no Jelgavas tīrīšanai šobrīd
pieteikta māja Katoļu ielā un
Puķu ielā. «Joprojām gaidām
pieteikumus no Jelgavas iedzīvotājiem, lai vienā reizē pilsētā notīrītu
vairākus objektus,» viņa uzsver.
Par ēkām vai vides objektiem,
kurus iedzīvotāji vēlas redzēt atkal
«brīvus» no rupjiem, neglītiem
zīmējumiem un uzrakstiem, jāziņo
kampaņas «Cif tīra Latviju» oficiālajā Facebook.com lapā www.
facebook.com/CifLatvija. Kā norāda
E.Miglāne, objekta, ko iesūta iedzīvotāji, tīrīšana ir jāsaskaņo ar ēkas
īpašnieku un jāsaņem atļauja tīrīšanas procesam. «Tiklīdz saņemts
apstiprinājums un ir vairākas vietas
pilsētā, ko tīrīt, «Cif» komanda to
īsteno,» tā viņa. Pieteikumus var
iesūtīt līdz 26. jūlijam. Pēc 26. jūlija
tiks izvēlēta vēl pēdējā vieta, kur
notiks tīrīšana.

Ritma Gaidamoviča
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Līgo svētku ieskaņas pasākumā «Ielīgosim Jelgavā!» 20. jūnijā
sveikti sakoptāko īpašumu saimnieki. Klātienē apmeklējot visus
konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts» pieteiktos īpašumus,
Vērtēšanas komisijas vadītājs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods ir gandarīts, ka par skaistu apkārtni mūsu pilsētā
arvien vairāk rūpējas ne tikai uzņēmumi un privātmāju saimnieki,
bet arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. «Šogad konkursam bija
pieteikti vairāki daudzdzīvokļu māju pagalmi, un tas apliecina,
ka arī dzīvokļu īpašniekos iesakņojas saimnieka apziņa. Apzinoties, cik grūti vairākiem desmitiem cilvēku ir vienoties kopīgam
mērķim un visiem darboties vienā virzienā, īpaši gribu uzteikt
to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, kuri to spējuši un uzsākuši
pilnveidot savas dzīvesvietas apkārtni. Gribas cerēt, ka viņu darba
spars neapsīks un tuvākajā nākotnē viņi spēs realizēt ne vienu vien
labu iniciatīvu,» tā J.Strods. Tāpat kā pozitīvu tendenci viņš min
apstākli, ka sakoptie īpašumi tiek pamanīti ne tikai pilsētas centrā, bet arī nomaļākās vietās. «Un cilvēku izdoma patiesi nebeidz
pārsteigt!» novērtējot saimnieku pacietību un neatlaidību, daudzu
gadu garumā iekopjot apkārtni, saka viņš. Ieskatīties sakoptākajos
īpašumos pilsētā piedāvā arī «Jelgavas Vēstnesis».

tēma
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Paldies saimniekiem!
Lai palepotos ar
ģimenes iekopto
atpūtas stūrīti, konkursam īpašumu
Sieramuižas ielā 1
pieteica saimnieces
Valentīnas meita
Laura. Viņa mācās
Mākslas skolā un atpūtas namiņā redzami viņas zīmējumi.
Šeit ģimene uzturas
tikai pa vasaru, bet
pārējā laikā – dzīvoklī pilsētā. «Būvēt un
ierīkot apstādījumus
ar krūmiem aizaugušā zemesgabalā
te sākām pirms gadiem desmit. Visu
radījām paši pēc
savas gaumes un
izpratnes. Tagad viss
ir iekārtots – atliek
vien īpašumu kopt.
Bet darba te daudz,»
saka Valentīna. Ziedu ieskautajā laukumā izrakts arī dīķis, kur šobrīd pilnā sparā zied sarkanas, dzeltenas, baltas un rozā ūdensrozes. «Dīķī ielaidām zivis un paši varam nopeldēties,» saka saimniece. Jāpiebilst, ka blakus šim īpašumam Sieramuižas ielā 4
slejas ģimenes privātmāja. «Māja tā īsti vēl nav pabeigta – to konkursam varbūt pieteiksim nākamgad,» nosmej saimniece.
Īpaša gatavošanās Līgo svētkiem šogad
izvērtās uzņēmuma «Latvijas gāze»
Jelgavas iecirkņa darbiniekiem – lai
realizētu iecerēto, viņi sarīkoja siena
talku. Darbinieki stāsta, ka parasti Līgo
noskaņu radījuši ar pļavu ziedu kompozīcijām vai vainagiem, taču šajā reizē
radās doma – kāpēc gan lai pagalmā
nebūtu siena zārds?! Siens aizlienēts
no kaimiņa. «Viņam nopļautā zāle būtu
jāved uz komposta laukumu, bet mēs
pieteicāmies to paņemt sev – paši sienu
sagrābām, savālojām, atvedām un
sakrāvām zārdā,» saka iecirkņa vadītājs
Uldis Auniņš, spriežot, ka pēc svētkiem
sienam meklēs saimnieku. «Atdosim
kādam, kam tas var noderēt, piemēram, trušiem,» saka viņš.

«Gan jau ainavu arhitektiem būtu kas sakāms par to, ka bērniem paredzēta zona
mājas priekšā jeb reprezentatīvajā zonā, bet man tā ir ērtāk – bērnus varu redzēt pa
virtuves logu,» saka divus gadus vecās meitiņas Lauras un mazo futbolistu Emīla (11)
un Renāra (8) mamma un privātmājas Mednieku ielā 31 saimniece Signija Krūmiņa.
Signija teic, ka neesot nekāda dārzniece, turklāt «ideālām puķudobēm, šķiet, nav vēl
tā vecuma, taču ar gadiem tāds noteikti pienāks», šobrīd dobes cieš arī no futbolbumbas un abiem suņiem. «Es mācos interjera dizainu, un dārzā man visu laiku ir
kādas pārmaiņas: augi bieži maina savu atrašanās vietu, pārstādu no vienas dobes
citā vai izroku pavisam,» tā viņa. Īpašumu Mednieku ielā 31 no vienas malas ieskauj
vīra paša rokām no šķeltiem akmeņiem veidots žogs. «Sētu vēl neesam pabeiguši,
jo Kaspars visu dara pats. Ideju noskatījām pa ceļam uz Ādažiem, Kaspars atrada
meistarus un brauca pie viņiem mācīties šķelt akmeņus, apguva, kā tos sakraut,
lai žogs nesagāžas. Tagad to lietu viņš jau ir izkodis,» saka Signija. Ģimenes māja
atrodas mežmalā, un Signija stāsta, ka šo gadu laikā pamazām izdevies sakopt arī
to. «Es tiešām nesaprotu cilvēkus, kuri ārpus mājas žoga izpilda tikai «pieklājības
minimumu» – to, ko paredz pašvaldības saistošie noteikumi, – un neliekas ne zinis
par to, ka aiz sētas pat divu metru augstumā nezāles aug. Man ir svarīgi, lai smuki
būtu ne tikai pagalmā, bet arī ārpusē,» viņa atklāj, ka paši ne tikai izpļauj mežmalu,
bet iet arī dziļāk mežā, vācot atkritumus un iestādot jaunus kociņus.
Privātmājas
Saldus ielā
20 apkārtne
šī gada konkursā atzīta
par vienu
no skaistākajām
nominācijā
«Sakoptākā
privātmājas
teritorija».
«Citiem, lai
labi justos,
vajag jogu,
bet man – dārzu,» saka saimniece Ieva Gudone. Ievas kundze stāsta, ka viņai ir trīs
bērni un pieci mazbērni – zemes darbi viņus nesaista, taču atpūta omes iekoptajā
dārzā gan visiem ejot pie sirds. «Visu daru pati – sākot no vasaras puķu stādiņu
audzēšanas līdz pat zāles pļaušanai. Tā ir mana sirdslieta,» rādot iekopto dārzu,
palepojas saimniece, stāstot, ka līdztekus citiem augiem dārzā zied balts, oranžs,
ķiršsarkans rododendrs, bet tas rozīgais esot ‘Kārlis’ – šo šķirni viņa iestādījusi par
godu dēlam Kārlim. «Līdz šim mans lielākais lepnums bija rozes, bet šogad, kad tās
jau bija skaistos pumpuros, piemetās laputis. Ierastā «Deča» veikalā nebija, tāpēc
nopirku kaut kādu jaunu līdzekli. Laikam pirms miglošanas ne tā atšķaidīju – visas
rozes nobendēju,» norūpējusies ir viņa, gan cerot, ka rozes tomēr atkopsies.

Konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts» apbalvotie
• «Zaļākais lodžijas vai balkona noformējums»: Pasta iela 20 – 33; Sudrabu Edžus
iela 1 – 37; Asteru iela 14A – 29, 33, 39.
• «Sakoptākā privātmājas teritorija». Uzvarētāji: Veco Strēlnieku iela 6; Sieramuižas
iela 1; Dambja iela 80; Dambja iela 76; Saldus iela 20; Izstādes iela 2a; 4. līnija 31; Varavīksnes iela 3; Mednieku iela 31; Loka maģistrāle 10; Kārniņu ceļš 1. Laureāti: Vidus
iela 6; Klijēnu ceļš 10; Ābeļu iela 3; Strautu ceļš 44.
• «Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms»: Sudrabu Edžus iela 1; Jāņa Čakstes
bulvāris 13; 4. līnija 3; Zvejnieku iela 15.
• «Sakoptākā iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts»: AS «Latvijas
gāze» Jelgavas iecirknis (4. līnija 35); SIA «Velis – A» (Sakņudārza iela 5a); pusdienu
restorāns «OTTO» (Lielā iela 17).
• Daudzdzīvokļu namu pagalmu sētnieki: Larisa Anševica (Satiksmes iela 33 un 41);
Lilija Tora (Pētera iela 2 un 10, Lielā iela 2, Svētes iela 24, 26 un 28); Nadežda Jeļisejenkova (Pērnavas iela 17 un 19).
• Sakoptāko objektu pieteicējs (izlozes kārtībā) – Linda Deičmane.

«Man lielas sētas nepatīk, tāpēc mūsējā ir cilvēka ceļu augstumā – pārkāpt pāri nesagādā grūtības. Tā vienu gadu no pagalma
riteni aiznesa, šogad – pļaujmašīnu. Neko darīt – citiem jau laikam vairāk vajag,» saka Izstādes ielas 2a saimniece Daiga Borisa, piebilstot, ka vienalga augstāku žogu negrasās būvēt. Aiz mājas, 1600 kvadrātmetrus plašajā dārzā, kurš agrāk «viss bija
burkānos», nu paveras Brīvdabas muzeja cienīgs skats – tur mājvietu raduši veci darbarīki, zirga pakavi, rati un vairāki ratu
riteņi, ir pat aparāts, kādā pirmās Latvijas laikā zobārsti plombes taisījuši. «Te ir visādi krāmi, kuriem esmu atradusi pielietojumu. Redz, šogad no kāda saimnieka atvedām koka mucas, un es tajās iestādīju ne tikai puķes, bet arī gurķus,» Daiga stāsta,
ka vīram Armandam darba darīšanās nākas braukāt pa visu Latviju un tikties ar saimniekiem – lielākoties tā dārzā nokļuvuši
visi eksponāti. Bet saimnieces lielākā mīlestība ir akmeņi – arī tos viņa te savedusi no malu malām, un akmeņi izmantoti gan
puķudobju veidošanai, gan kalpo kā atsevišķi akcenti kopējā ainavā.
Sudrabu Edžus ielas 1 iedzīvotāji,
mājas vecākās Jolantas Deiko
(no labās) vārdiem sakot, teju visi
ir ieinteresēti, lai apkārtne būtu
skaista: «Kad viens kaut ko sāk
darīt, arī pārējie nāk talkā.» Kaut
arī šīs daudzdzīvokļu mājas pagalms šogad nominēts kā viens
no sakoptākajiem pilsētā, mājas
vecākā neslēpj, ka darāmā vēl
daudz, taču visam uzreiz naudu
atlicināt neizdodas. Iedzīvotāji
mājas priekšā ierīkot puķudobi
sākuši pagājušajā gadā no viena
stūra, kur zāliens esot bijis izbraukāts. Mājas pārvaldnieks JNĪP palīdzējis sagādāt
zemi, un tā pamazām apstādījumi izveidoti visas mājas garumā. «Cenšamies, lai
katrā periodā dobē kāds ziediņš būtu,» iedzīvotāja Zenta Oberte, kura ikdienā rūpējas par izveidotajiem apstādījumiem, atklāj, ka puķu stādus viņi lielākoties izaudzē
paši, bet, ja gribas ko vairāk, par savu naudu nopērk. Tā pie katras kāpņu telpas ir
pods ar nokarenajiem ziediem. Tiesa, tos uz nakti nes iekšā, jo pat dobē iestādītajām puķēm mēdz pieaugt kājas. J.Deiko piebilst, ka puķes ir arī uz palodzēm kāpņu
telpās, tāpat paši iedzīvotāji rūpējas, lai logi tur vienmēr būtu nomazgāti. Šī māja
īpaša arī ar to, ka tai ir pašai sava mājas direktore – tieši tā visi kaimiņi sauc kaķenīti,
kura pieklīda pirms 12 gadiem un sāka mitināties mājas pagrabā. Pagājušajā gadā
kaķene sterilizēta, bet šogad tikusi arī pie savas mājiņas.

Lilija Tora (no kreisās), Larisa Anševica un
Nadežda Jeļisejenkova, kuras apkopj SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
apsaimniekotās mājas, šogad atzītas par
labākajām sētniecēm. «Man ļoti patīk
mans darbs. Pirmkārt, es pastāvīgi uzturos svaigā gaisā, otrkārt, man agri jāceļas,
tāpēc neko nevaru nogulēt, treškārt,
fiziskais darbs ir man vingrošanas vietā.
Un cilvēki apkārt man ir jauki – laipni,
vienmēr sveicinās un pasaka paldies,»
saka L.Anševica.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš
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Cer «saslimdināt» ar airēšanu Jauna kustība – CrossFit
Aizvadīts otrais ģimeņu airēšanas sacensību posms. Pieaugušo grupā uzvarēja Juris
Semjonovs un Ingūna Dzepuka, vecāku ar
bērnu līdz 12. g.v. grupā – Juris Semjonovs
ar dēlu Elviju (12). Trešais posms paredzēts
23. jūlijā, ceturtais – 20. augustā, piektais –
22. septembrī. Izbraukt distanci sacensību
dienā var jebkurā brīdī laikā no pulksten 18
līdz 20. Pieteikšanās – airēšanas bāzē Pasta
salā. Dalības maksa – 2 eiro. Organizatore
Ilze Bome tā cer ar airēšanu «saslimdināt»
arvien vairāk jelgavnieku.

Jelgavniekiem ir
iespēja nodarboties ar Latvijā popularitāti iemantojušo CrossFit.
CrossFit treniņi
ietver dažādus
sporta veidus
– vingrošanu, vieglatlētiku un olimpisko
svarcelšanu –, kas tiek kombinēti ar citiem
funkcionāliem kustību elementiem visa ķermeņa fiziskai attīstībai. Nodarbības notiek
Zemgales Olimpiskajā centrā no pirmdienas
līdz sestdienai no pulksten 19 līdz 20.15.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties
ar treneriem pa tālruni 26384107 (Rolands)
vai 26849368 (Dāvis). E-pasts: cf.jelgava@
gmail.com.
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sports
Atkal uzvar «Armet»

Jelgavas strītbola čempionāta 2. posmā
pieaugušo grupā desmit komandu konkurencē uzvaru atkal izcīnīja «Armet» (Edgars
Krūmiņš, Arvis Vālodze, Andris Justovičs,
Mareks Kreicbergs). Otrie tāpat kā pirmajā
posmā – «Dēļu foršie draugi» (Jānis Bērziņš,
Emīls Kravinskis, Jānis Atelbauers, Uvis Strogonovs), trešie – «Luis Hamilton». Kopvērtējuma uzvarētāji pieaugušo grupā iegūs
biļetes uz vienu no 2015. gada Eiropas
čempionāta spēlēm basketbolā vīriešiem,
kas notiks arēnā «Rīga». Jauniešu grupā
septiņu komandu konkurencē uzvarēja
«KKPD» – Emīls Stepiņš, Adrians Ganulēvičs
un Mārtiņš Vīgants. Jāatgādina, ka šogad
strītbola čempionātam ir seši posmi. Nākamie – 15. un 29. jūlijā, 12. un 26. augustā
pulksten 18 pie Mātera ielas halles.

Izcīna septiņas medaļas

LPF kausa izcīņā divas
zelta medaļas mūsu peldētājam Iļjam Boicovam –
400 m kompleksā (sporta
meistara kandidāta normatīvs (SMKN)) un 200
m tauriņstilā. Jevgeņijam
Boicovam (attēlā) sudrabs
200 m kompleksā, bronza
un sporta meistara normatīvs 100 m brīvajā
stilā un SMKN 100 m brasā. Bronza Emīlam
Dūmiņam 200 m tauriņstilā, Veronikai Gorškovai 200 m uz muguras un Maksimam
Minakovam 400 m kompleksā. SMKN izpildīja Vladimirs Šinkus, Selīna Kalnišķe, Jānis
Freimanis, Kirils Kuskovs, Aleksis Naumovs,
Sandijs Bečis. Jelgavas pirmajai komandai
kopvērtējumā 5. vieta.

FK «Jelgava» Eiropas
līgā pretī iegūst bulgārus
 Krišs Upenieks

Pirmdien Šveices pilsētā
Nionā norisinājās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas
turnīra izloze 2015./2016.
gada sezonai. Futbola klubs
«Jelgava» trešajā piegājienā uz Eiropas skatuves
pretiniekos ieguvis bulgāru
komandu «Litex», kas pagājušā gada Bulgārijas čempionātā ierindojās ceturtajā
vietā. «Ja aizvadīsim divas
labas spēles, tad varam šo
barjeru pārvarēt,» piesardzīgs ir komandas kapteinis
Gints Freimanis.
Pēc grupu sadalījuma kļuva skaidrs,
ka Jelgavas kluba pretiniece kvalifikācijas pirmajā kārtā būs Moldovas
bronzas ieguvēja «Sheriff», bulgāru
4. spēcīgākais klubs «Litex», Skotijas
«St.Johnstone» (4. vieta čempionātā),
Slovēnijas kausa ieguvēja «Koper» vai
baltkrievu «Torpedo-BelAZ» (4. vieta
čempionātā). Pēdējā izlozes kārtā jelgavnieki pretī ieguva bulgārus.
Bulgārijas čempionātā «Litex» iepriekšējā sezonā 32 spēlēs iekrāja 54
punktus, apsteidza milzīgās finansiālās
problēmās esošo Sofijas CSKA un izcīnīja 4. vietu. Ar to gan nebūtu pieticis
Eiropas līgas kvalifikācijai, taču licenci
startam UEFA turnīrā neieguva bronzas medaļniece «Lokomotiv». No uzvarētājas «Ludogorets» Lovečā bāzētais
klubs atpalika deviņus punktus.
«No vienas puses, viss kārtībā, jo ir
kaut kādas iespējas. Nav «West Ham»
vai vēl kāds no monstriem. Bet arī bul-

Šveices
pilsētā
Nionā
norisinājās UEFA
Eiropas
līgas kvalifikācijas
turnīra
izloze šai
sezonai.
Futbola
klubs
«Jelgava»
trešajā
piegājienā uz
Eiropas
skatuves
pretiniekos
ieguvis
bulgāru
komandu
Ekrānšāviņš no www.uefa.com «Litex».
gāri nav nekādi vājie, mums vispār tur
nebija nevienas vājas komandas – pēc
līmeņa mūsu grupā visas komandas
bija līdzīgas. Domāju, ka vienīgi skoti
būtu pārāki un «Sheriff», vismaz pēc
manām domām,» neitrāls pēc izlozes
bija jelgavnieku kapteinis.
Aizsargs piekrita, ka viena no cerībām ir bulgāru klubu pēdējā laika
finansiālās problēmas, taču galvenais
pluss ir meklējams citur: «Bulgārijā
ir labs čempionāts. Vienīgais – viņiem
nesen tas noslēdzies, kas nozīmē, ka
tikai kaut kad tagad komanda sāk

Jelgavā piestās Miera skrējiens
 Ilze Knusle-Jankevica

Svētdien, 28. jūnijā, Jelgavā
piestās starptautiskā Miera
skrējiena Eiropas posma
dalībnieki, kuri mēro ceļu no
Maskavas uz Kaļiņingradu,
šķērsojot Baltkrieviju, Latviju
un Lietuvu.
Skrējēju komanda Latvijā ieradīsies šodien, un pirmās pieturvietas
tai būs Silene Daugavpils novadā un
Daugavpils. Komandas maršruts ir
Daugavpils–Jēkabpils–Ogre–Jelgava.
Jelgavā komanda ieskries pēc četrām
dienām – svētdien, 28. jūnijā. «Plānots,
ka komandu uz Jelgavas un Ozolnieku
novada robežas sagaidīsim ap pulksten
15. Tad visi kopā skriesim līdz Pasta
salai, kur būs neliels pasākums ar
kultūras programmu,» norāda Sporta
servisa centra sporta darba organizatore Aļona Fomenko, piebilstot, ka
sagaidītāju vidū būs gan pašvaldības
pārstāvji, gan Jelgavas 4. vidusskolas 3.c

klase, kas iesaistījusies projektā «Sporto
visa klase», gan skriešanas kluba «Ozolnieki» dalībnieki. Pasākums Pasta salā
notiks apmēram no pulksten 15.30 līdz
17. Pēc tam interesentiem būs iespēja
aprunāties ar skrējiena dalībniekiem un
nofotografēties ar miera lāpu. Komandā
būs apmēram 22 cilvēki no dažādām
valstīm, piemēram, Krievijas, Brazīlijas
un arī Latvijas.
Skrējiena dalībnieki nakšņos Jelgavā
un pirmdien, 29. jūnijā, pulksten 9 no
Čakstes bulvāra startēs tālāk uz Eleju
Jelgavas novadā un Lietuvu.
Miera skrējiens tiek rīkots kopš 1987.
gada, lai paustu vienotību un draudzību starp dažādu tautību un pārliecību
cilvēkiem. «Skrējēji tiekas ar dažādu
apdzīvotu vietu iedzīvotājiem, no rokas
rokā nododot lāpu un daloties ar savu
iedvesmu un sapni par labāku pasauli,»
globālos mērķus atklāj skrējiena koordinatore Latvijā Gundega Gaile. Viņa
norāda, ka gan skrējiena dalībnieki, gan
viņu sagaidītāji ciematos un pilsētās ir
brīvprātīgie.

trenēties. Ne īsti atpūtušies, ne sagatavojušies.»
Viņš arī izteica cerību, ka kluba
vadībai vēl izdosies piesaistīt kādu uzbrucēju: «Cerams, ka parādīsies kāds
jauns spēlētājs. Pagaidām izskatās, ka
pirms spēlēm pret bulgāriem būs tikai
viens ieguvums priekšējā līnijā.»
Klubam tā būs trešā pieredze Eiropas līgā. Iepriekš piedzīvoti zaudējumi
pret norvēģu «Molde» (0:1, 2:1) un
«Rosenborg» (0:4, 0:2). Freimanis atzina, ka bulgāri noteikti ir vājāka komanda nekā pēdējā pretiniece UEFA

turnīrā, taču neslēpa – arī pret «Litex»
sagaidāmas sarežģītas spēles.
Pirmo spēli mūsējie aizvadīs 2. jūlijā savā laukumā Jelgavā, bet nedēļu
vēlāk paredzēta spēle Bulgārijā. «It kā
jau labāk pirmo spēli ir aizvadīt viesos,
taču uz to īpaši neiespringstu. Ja tām
divām spēlēm sagatavosimies kārtīgi
un aizvadīsim labākās spēles, varam
pārvarēt šo kārtu,» tā G.Freimanis,
kurš pats atgriezties cīņā būs gatavs
tieši uz 2. jūlija maču. Lai iekļūtu
Eiropas līgas grupu turnīrā, jāpārvar
četras kārtas.

Sievu nešanas un turēšanas
čempionāts šogad – Pasta salā
 Ilze Knusle-Jankevica

Arī šogad Jelgavas nakts pusmaratona dienā, 11. jūlijā, notiks sievu nešanas un turēšanas
čempionāts. Lielākais izaicinājums būs tieši sievu turēšana,
jo pērn tika pārspēts oficiālais
Latvijas rekords un divi kungi
savas sievietes uz rokām noturēja stundu un 36 minūtes.
Sporta servisa centra pārstāve Guna
Trukšāne stāsta, ka sacensības notiks 11.
jūlijā Pasta salā. Pirmā būs sievu nešanas
disciplīna, pēc tam būs otra disciplīna
– sievu turēšana uz rokām. «Ņemot vērā,
ka pagājušajā gadā stiprākie vīri savas
sievas noturēja ilgāk nekā pusotru stundu,
šogad sacensībām ieplānojām laika rezervi, jo iespējams, ka kāds vēlēsies pārspēt
Jelgavas rekordu,» tā G.Trukšāne. Pāriem
nav iepriekš jāpiesakās – to varēs izdarīt
sacensību dienā norises vietā.

Jāatgādina, ka noteikumi ir nemainīgi:
sacensībās drīkst piedalīties personas,
kas sasniegušas 18 gadu vecumu; sievas/
partneres svars nedrīkst būt mazāks par
50 kilogramiem; pārim nav obligāti jābūt
precētam; pāris drīkst piedalīties abās disciplīnās. Pāri abās distancēs sacentīsies par
dažādām balvām, galvenā – ceļojums.
Sievu nešanas čempionāts Jelgavā notiks jau septīto gadu. Nešanas disciplīnas
garums un sarežģītība mainās katru gadu
atkarībā no sacensību norises vietas. Piemēram, pagājušajā gadā distance bija 180 metri
Hercoga Jēkaba laukumā, un to visātrāk
veica lietuviešu pāris – 31,34 sekundēs.
Savukārt sievu turēšanas disciplīna būs
sesto gadu. Tagadējais Jelgavas rekords ir
1 stunda un 36 minūtes, ko pagājušajā gadā
uzstādīja divi pāri – Egita un Ivars Stahovski no Valkas un jelgavnieks Mārtiņš Ivanovs
ar draudzeni Madaru Garsilu. Šis rezultāts
ne vien par trīs minūtēm pārspēja Latvijas
rekordu, bet arī bija desmitreiz lielāks nekā
iepriekšējais Jelgavas rekords.
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Sporta pasākumi
 25. jūnijā un 9. jūlijā pulksten 16
– «Basta footbal» sacensības (6. vidusskolā).
 26. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 27. jūnijā un 4. jūlijā pulksten 10, 30.
jūnijā un 7. jūlijā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 4. jūlijā pulksten 12 – Latvijas čempionāta ūdens motosportā 2. posms (Lielupē
starp Lielupes un dzelzceļa tiltu).
 11. jūlijā – Jelgavas nakts pusmaratons.
Starts Bērnu skrējienam – pulksten 20,
starts Tautas, «Nike» un pusmaratona
skrējieniem – pulksten 22 (starts – Jāņa
Čakstes bulvārī, finišs – Pasta salā).
 15. jūlijā pulksten 18 – Jelgavas čempionāts strītbolā (Sporta hallē).
 18. jūlijā pulksten 12 – «Pro-Kart»
kausa izcīņa kartingā, 3. posms (Hercoga
Jēkaba laukumā).

Meklē darbu
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 24847986.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.

Piedāvā darbu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā psihologu(-ģi)
un skolas māsu. CV sūtīt pa e-pastu vvsk@
izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis 63021897.

Pērk
Riekstiņu formas T.25852628
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
1-dzīvokli 2. stāvā – centrs. T.20095383
Nelielu māju. Vai maina pret 1-istabas
dzīvokli ar piemaksu. T.28374240
Vasarnīcu. T.28860428
Koka kublus un pirtis. T.26515212.
Zāģmateriālus, brusas, dēļus, laktas, spicētus mietiņus. 29118565.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
135 EUR/t. T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes. T.27029553

Vēlas īrēt
Istabu. T.27138054

Dažādi
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Vēlos privāti apgūt mašīnadīšanu.
T.25965169
Pļauju zāli. T.25994203
Lēti būvmateriāli. T.29722201
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro, iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
SIA «Kreatīvs», ražotājs. Apbedīšanas
piederumi. Liela izvēle pieminekļiem, apmalēm, futlāriem utt. Kapu labiekārtošana.
Zemas cenas. T.26393177, 29537176
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, 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
JEĻENA PARAFJANOVIČA (1940. g.)
VISVALDIS JURĒVICS (1943. g.)
JADVIGA MELNACE (1935. g.)
JEĻENA STREKAČEVA (1938. g.)
ĻUBOVA IGNATOVIČA (1942. g.)
ANDREJS DZALBS (1970. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2044.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 124.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Manas māsas kāzas». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 106.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 123.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2044.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TIEŠRAIDE. «Kora «Kamēr...» 25 gadu jubilejas koncerts».
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Mafijas klans 5». Seriāls. 8.sērija.
0.40 «Rīgas sargi». Latvijas vēsturiska drāma. 2007.g. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 105.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 7.sērija.
11.10 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».
Baltijas zēnu koru koncerts.
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.35 «BMX».*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 56.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 8.sērija.
19.50 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.50 «Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
22.35 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.15 «Sporta leģenda».* Uļjana Semjonova.
1.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 76.sērija.
11.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dokumentāls seriāls. 23.sērija.
11.30 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 104.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 75.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 10.sērija.
23.20 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 13.sērija.
1.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 75.sērija.
2.35 «Galileo 3».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 10». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas: superlīgavas».
Seriāls (ar subt.). 405. un 406.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.25 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
9.10 «Ātrs un bez žēlastības 4». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
11.15 «Māmiņu klubs 8».
12.05 «Ūsainā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 740. un 741.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4».
ASV detektīvseriāls. 20.sērija.
22.00 JAUNUMS. «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.00 JAUNUMS. «Krīze». ASV seriāls. 1.sērija.
0.00 «Rozā panteras pēdas». Kriminālkomēdija. 1982.g.
1.55 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
2.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 30. jūnijs
LTV1
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 1.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2045.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 125.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

10.50 «Mīla, mazuļi un Āfrikas burvība». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
13.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Province».*
14.30 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 2.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 107.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 124.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2045.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Nesasniegtā Eiropas Savienība». Dokumentāla filma.
22.10 «Kremļa miglā». (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «Melu laboratorija».*
1.10 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 106.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 8.sērija.
11.10 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*
12.50 «100 g kultūras. Personība».*
13.35 «Volejbols».*
15.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 57.sērija.
16.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.30 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Samoilovs/Šmēdiņš – Grimalts/Grimalts.
19.05 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 9.sērija.
19.55 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 5.sērija.
21.45 «Kāpēc esmu viens?»*
22.30 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
23.30 «Amazone ar Brūsu Periju».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 104.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 77.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 3.sērija.
12.00 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 76.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «R.Pilčere. Goda lieta». Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 14.sērija.
0.55 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 76.sērija.
2.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 12.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas: superlīgavas».
Seriāls (ar subt.). 407. un 408.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.25 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 13». Animācijas seriāls.
8.40 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.10 «Olivers un spoks». ASV ģimenes filma. 2011.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 1.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 742. un 743.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
1.10 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
1.35 «Likums un kārtība». Seriāls. 1.sērija.
2.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 1. jūlijs
LTV1
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 3.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2046.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 126.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.30 «Luijs». Animācijas seriāls.
13.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Province».*
14.30 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 4.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 108.sērija.

tv programma
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16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 125.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2046.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 «Sastrēgumstunda. Speciālizlaidums».
22.30 «Latvijas kods. Pēdējais zvans». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Nesasniegtā Eiropas Savienība». Dokumentāla filma.
0.15 «Mafijas klans 5». Seriāls. 8.sērija.
1.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.

17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2047.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Latvijas novadu cīņas».
22.05 «Miranda». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Dod man spēku, dod man laiku!»
Rīgas tautas deju ansambļu lielkoncerts.
1.50 «Momentuzņēmums».

18.55 «Melnā vēža spīlēs».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Lielais četrinieks».
Seriāls (ar subt.).
22.50 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Andrea Bočelli koncerts Portofīno». (ar subt.).
1.00 «Miranda». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
2.05 «Kalle nāk». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.45 ««Radio SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*

LTV7

LTV7

LTV7

5.00 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 108.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10.sērija.
11.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.10 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
12.40 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
13.10 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 59.sērija.
15.00 «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle. Pārraide no Nīderlandes.
16.00 «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.05 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 11.sērija.
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle.
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/4 finālspēle.
22.05 «Mjanma aiz priekškara». Dokumentāla filma.
23.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 109.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 11.sērija.
11.10 ««SeMS» ceļo».*
12.10 «100 g kultūras. Personība».*
12.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 60.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12.sērija.
19.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 finālspēle sievietēm. Pārraide no Nīderlandes.
21.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 finālspēle sievietēm.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Def Leppard»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
23.50 «Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2013»».*
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «Pietura – Kuldīga». 2. un 3.daļa.

LNT

LNT

5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 106.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 79.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 12.sērija.
12.00 «Mīlestība Švarcvaldē». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 1.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 78.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 4.sērija.
23.05 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 78.sērija.
1.45 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 1.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 107.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 80.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 108.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 79.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
22.05 «Vecpuisis». Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
0.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 79.sērija.
2.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». ASV seriāls. 2.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 107.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 9.sērija.
11.10 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Jaunrades kora dziesmu koncerts «Radītprieks».
13.05 «Dzimis Eiropā».* Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
13.35 «Aculiecinieks».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 58.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.05 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10.sērija.
20.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Pārraide no Nīderlandes.
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
22.05 «100 g kultūras. Personība».*
22.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
23.15 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.15 «Dzimis Eiropā».* Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.15 «Kāpēc esmu viens?»*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 105.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 78.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 4».
12.00 «R.Pilčere. Goda lieta». Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 77.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 12.sērija.
22.05 «Laika cilpa». ASV spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2012.g.
0.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 77.sērija.
2.00 «Tāda ir dzīve 5». Austrālijas komēdijseriāls. 13.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas: superlīgavas».
Seriāls (ar subt.). 409. un 410.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.25 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.10 «Sarežģītais bērns». ASV komēdija. 1990.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 2.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 744. un 745.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.05 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
1.00 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
1.25 «Likums un kārtība». Seriāls. 2.sērija.
2.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2. jūlijs
LTV1
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 5.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2047.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 127.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kokles pavēlniece. Laima Jansone».
LTV dokumentāla filma.
11.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.45 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.10 «Dabas grāmata».*
13.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Province».*
14.30 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 6.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 109.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 126.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 1.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.10 «Sarežģītais bērns 2». ASV komēdija. 1991.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 3.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 746. un 747.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls.
10.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «Neatkarības diena». ASV fantastikas filma. 1996.g.
0.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
1.20 «Likums un kārtība». Seriāls. 3.sērija.
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls.
10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 3. jūlijs
LTV1
5.00 «No sētas uz sētu. Stopiņu novads».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 7.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 11.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 128.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.15 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Province».*
14.30 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 8.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 110.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 127.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 1

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 2.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.00 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.10 «Skautu cepumi». Kanādas piedzīvojumu filma. 2012.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 4.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 748. un 749.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
16.35 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls.
11.sērija.
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Grega dienasgrāmata. Suņudienas».
ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
22.20 «Paraugdžeki». ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
0.20 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
1.20 «Likums un kārtība». Seriāls. 4.sērija.
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 3». Realitātes seriāls.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls.
11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 4. jūlijs
LTV1
5.20 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Bibī Bloksberga». Vācijas ģimenes komēdija. 2002.g. (ar subt.).
11.25 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Mans zaļais dārzs».*
13.35 «Latvijas novadu cīņas».*
14.35 «Tur, kur gars ar garu jūtās satiekas».* Koncertiestudējums,
veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai.
17.00 «Pēdējās lāču teritorijas».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 25. jūnijs
18.35 «Ielas garumā».*
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Gvineja–Bikava». Dokumentāla filma.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 TIEŠRAIDE. «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
0.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Lielais četrinieks».
Seriāls (ar subt.).
1.50 «Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva kultūrā
«Kilograms kultūras 2014»».*
4.00 «Gleznotājs Laris Strunke». Dokumentāla filma.
5.00 «Dzimis Eiropā».*

LTV7
5.30 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
9.05 «100 g kultūras. Personība».*
9.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.00 «Māte Indija». Dokumentāla filma.
12.05 «Lielais pārgājiens».*
13.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 finālspēle vīriešiem. Pārraide no Nīderlandes.
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 finālspēle vīriešiem.
15.00 «Dzīvais okeāns». Dokumentāla filma.
16.55 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
17.10 «Mjanma aiz priekškara». Dokumentāla filma.
18.15 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
19.55 «Geto stāsti. Rīga». Dokumentāla filma.
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 3.vietu sievietēm.
22.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 1.vietu sievietēm.
23.00 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 65. un 66.sērija.
2.15 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 108.sērija.
5.45 «Luī 3». Seriāls. 6.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
7.05 «Karamba!» Humora raidījums.
7.35 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 25.sērija.
8.00 «Jauniņā 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Streičs». Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
12.00 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
14.25 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 10.sērija.
15.40 «Mehāniķa Gavrilova mīļotā sieviete». Krievijas melodrāma. 1981.g.
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 8.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 4». Seriāls. 2.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 «Mīlestība Švarcvaldē». Vācijas romantiska komēdija.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 3.sērija.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
7.25 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.35 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
14.30 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
15.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
17.05 «Grega dienasgrāmata. Suņudienas». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».

ANGĻU VALODAS STUDIJA
ŠOVASAR PIEDĀVĀ
BĒRNIEM no 4 gadiem – spēlēt teātri.
SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM –
intensīvu sarunvalodas kursu, spēlēt teātri, izveidot
avīzi, galda spēli vai projektu angļu valodā.
PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas kursus.
IESPĒJAMA apmācība jūsu darba vietā.
IESPĒJAMAS individuālas vai pāra nodarbības.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

19.35 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.30 «Viss par Stīvu». ASV komēdija. 2009.g.
23.30 «Rozā panteras lāsts». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1983.g.
1.40 «Skautu cepumi». Kanādas piedzīvojumu filma. 2012.g.
3.15 «Likums un kārtība». Seriāls. 5.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.

Svētdiena, 5. jūlijs
LTV1
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 JAUNUMS. «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
13.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Liene Lūse.
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.

16.00 «Tautastērpa stāsts». Dokumentāla filma.
17.00 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Svešinieka vēstule». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mūsu tēvs, kas mīti kokā».
Francijas un Austrālijas drāma. 2010.g.
23.00 «Pēdējās lāču teritorijas». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
0.00 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».* Fināls.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Koncerts Z studijā. Jumprava.
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.29 «Saknes debesīs».* (ar subt.).

19.45 TV PIRMIZRĀDE. «Maestro Raimonds Pauls un Latvijas
Radio bigbends». Koncerts (krievu val.).
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales voejbolā».
Spēle par 3.vietu vīriešiem. Pārraide no Nīderlandes.
22.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 1.vietu vīriešiem.
23.00 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 67. un 68.sērija.
1.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.25 «Anekdošu šovs 2».*
3.20 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
4.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.29 «Spots».*

LTV7

LNT

5.30 «Spots».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».
6.50 «Sekotāji».*
7.50 «Zili brīnumi!»*
8.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
10.00 «Dzīvais okeāns». Dokumentāla filma.
11.55 «Bibī Bloksberga». Vācijas ģimenes komēdija. 2002.g.
13.50 «Tēvs uz pārbaudes laiku». Romantiska komēdija. (ar subt.).
15.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.55 «Māte Indija». Dokumentāla filma.
17.00 «Leģendārie albumi. «Def Leppard»». Dokumentāla filma.
18.00 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 13.sērija.

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 7.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
8.30 «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 4.sērija.
12.30 «Dīvainie Ginesa rekordi».
13.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 4».
16.50 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV Seriāls. 15. un 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls.
21.10 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 4.sērija.

JPPI «Pilsētsaimniecība» pārdod atkārtotā rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli koksni 122,42 m3, turpmāk – kustamā manta,
kas atrodas Zālītes ielas un Lediņu meža elektrolīniju aizsargjoslās.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
2. Kustamo mantu dabā var apskatīt no š.g. 25. jūnija līdz 2. jūlijam, sazinoties ar
mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 03.07.2015. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
4. Izsole notiks 03.07.2015. plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000 euro.
6. Izsoles nodrošinājums ir 300 euro, nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles
JPPI «Pilsētsaimniecība» ar pārskaitījumu – AS «SEB Banka», konts LV61 UNLA 0050 0010
0312 1, vai iemaksājot skaidrā naudā kasē Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā.
7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» informē,

ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 18.06.2015. lēmumu Nr.8/2
no 2015. gada 1. augusta noteikta jauna maksa par 1 m3
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visām patērētāju grupām.

Maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Maksa par 1 m3 sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Maksa par viena m3 sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu (bez PVN)
Maksa par viena m3 sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu (t.sk. PVN)

Maksa
(spēkā no
01.08.2015.), EUR	

Maksa vienam
iedzīvotājam
mēnesī, EUR

15,20

1,90

18,39

2,30

SIA «Kulk»
(reģ.Nr.41703007150)

aicina pastāvīgā darbā
BŪVNIECĪBAS TĀMJU
SASTĀDĪTĀJU.
Darba uzdevumos ietilpst:
• būvniecības projektu tāmju sastādīšana
atbilstoši būvniecības darba projektiem;
• saņemto piedāvājumu apkopošana un
analīze;
• materiālu un būvniecības izmaksu pētīšana, apstrāde;
• tāmju dokumentāciju noformēšana.
Prasības:
• vēlama augstākā tehniskā vai vidējā
speciālā izglītība būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne
ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) objektu
tāmēšanā;
• nozares likumu un būvniecības normu
pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «AutoCad», «MicroStation» u.tml.).
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23.10 «Detektīvs Valanders 2». Lielbritānijas filma. 2.sērija.
1.00 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
2.45 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 4.sērija.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 3.sērija.
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.35 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
16.25 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
20.10 «Trons: mantojums». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
22.40 «Slazds». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2011.g.
0.35 «Korelaina». ASV animācijas filma. 2009.g.
2.20 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.25 «Likums un kārtība». Seriāls. 6.sērija.
4.10 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».

Starptautisks uzņēmums SIA «Dinex
Latvia» (reģ.Nr.40003468507) izgatavo
izplūdes sistēmas kravas automašīnām,
autobusiem un komerctransportam.
Sakarā ar darba apjoma
palielināšanos aicinām darbā

METINĀTĀJUS(-AS),
ATSLĒDZNIEKUS(-CES).
Prasības pretendentiem:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā
(nepieciešamības gadījumā veiksim darbam nepieciešamo apmācību);
• vēlama atbilstoša izglītība;
• spējas pildīt amata pienākumus nestandarta situācijās;
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.

Piedāvājam:
• iespēju profesionāli augt un attīstīties
kopā ar uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Visus ieinteresētos, kas vēlas strādāt,
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Metinātājs» vai «Atslēdznieks» lūdzam
sūtīt pa e-pastu lpo@dinex.lv.
Tālrunis informācijai – 63020200,
26849467.

Pilnas slodzes darbs.
CV un īsu pieteikuma vēstuli ar norādi
«Tāmētājs(-a)» lūdzam sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv, faksu 63048959 vai
iesniegt klātienē Dobeles šosejā 34, Jelgavā.

Pārrunas veiksim jums pieejamā laikā.
Sākotnējā stundu likme –
sākot no 3,50 EUR/stundā.
Stundu likme atkarīga no pretendenta
kvalifikācijas un darba pieredzes.
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Jelgavā būs brīvdabas
kino; pirmais publiskais
seanss – 27. jūnijā
 Ritma Gaidamoviča

Jau šomēnes jelgavnieki
varēs apmeklēt brīvdabas
kino vakarus Jelgavā. Pirmais «Kino moon» seanss
plašākai publikai plānots
27. jūnijā Jāņa Asara ielā 17
– pretim privātajai pamatskolai «Punktiņš». Tur tiks
rādīta romantiskā komēdija
«Nesasteigsim». Biļetes jāiegādājas iepriekšpārdošanā.
Plānots, ka kino uz lielā
ekrāna brīvdabā rādīs vasaras sestdienu vakaros. Ieiešana teritorijā – no pulksten
22.30, kad publiku izklaidēs
dzīvā mūzika, bet filmu sāks
rādīt pulksten 23.
Ideja par brīvdabas kino «Kino
moon» izveidi pilsētā, kas lolota vairākus gadus, pieder Jelgavas domes
deputātam Robertam Šlegelmilham
ar dzīvesbiedri Laini. «Man patika
brīvdabas kino Anglijā, kad tur 15
gadu vecumā dzīvoju, un iedomājos,
ka kaut ko līdzīgu vajadzētu realizēt
arī Latvijā. Šai domai briedu ilgi. Lai
gan tehniku jau nopirku pirms vairāk nekā pusotra gada, tikai šobrīd
saņēmāmies un sākām visu realizēt,»
stāsta R.Šlegelmilhs. Brīvdabas kino
ierīkošanai jelgavnieki nomā teritoriju
Jāņa Asara ielā 17, kas pieder privātajai pamatskolai «Punktiņš». Pirmais
kino seanss tur jau aizvadīts, tehnika
iemēģināta Pilsētas svētku laikā. Lai
saprastu organizatoriskās lietas, uzzinātu skatītāju domas, ciemos uz pirmo
kino vakaru brīvdabā tika aicināti
ģimenes draugi un paziņas.
Pirmais publiskais seanss paredzēts
27. jūnijā. Tiesa, kino notiks tikai tad,
ja nelīs. «Nekad tā neesam sekojuši
līdzi laikapstākļu prognozēm kā šobrīd, jo no tām esam ļoti atkarīgi. Ja

būs lietus, kino nenotiks, jo kuram
tad gribas pa slapju zāli bradāt, turklāt arī tehnikai tas nav labi,» nosaka
L.Šlegelmilha. Plānots, ka kino tiks
rādīts katru sestdienu, taču viss būs
atkarīgs no pieprasījuma. «Jāskatās,
kāds būs pieprasījums, jo gribas, lai
cilvēki paspēj sailgoties un gaida kino.
Iespējams, kino rādīsim ik pa divām
nedēļām sestdienās, bet varbūt pieprasījums būs tik liels, ka jāstrādā katru
sestdienu,» spriež L.Šlegelmilha.
Ieeja uz kino – no pulksten 22.30, kad
skatītājus sagaidīs dzīvā mūzika kopā
ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu
grupu «4MB». Kino seansa sākums
– pulksten 23. Ieejas maksa uz filmu
– 3 eiro personai. Biļešu tirdzniecība
notiek iepriekšpārdošanā mājas lapā
www.bezrindas.lv. «Biļetes aicinām iegādāties iepriekšpārdošanā, lai vakarā
nerastos pārpratumi. Šobrīd interese ir
liela, un negribam, lai 100 skatītājiem
nāktos palikt aiz sētas. Pārdošanai
internetā piedāvātas 200 biļetes. Ja
visas neiztirgosim, atlikušās varēs
nopirkt uz vietas. Par to, vai biļetes
vēl ir, izziņosim sociālajos tīklos,» tā
R.Šlegelmilhs.
Skatītāji aicināti līdzi ņemt saliekamos piknika krēslus vai sedziņas, uz
kā filmas laikā sēdēt, kā arī apģērbties
atbilstoši laika apstākļiem, jo vakaros
ir vēss. Tāpat aicinājums līdzi ņemt
pretodu līdzekli vai pretodu sveci.
L.Šlegelmilha piebilst, ka uz vietas
par 50 centiem varēs arī iznomāt pledus. Tāpat kino nav iedomājams bez
popkorna un dzērieniem, ko tur varēs
iegādāties.
27. jūnijā tiks rādīta romantiskā
komēdija «Playing it Cool» jeb «Nesasteigsim». Par to, kāda filma katru
reizi tiks rādīta, «Kino moon» ziņos
pirms sestdienas seansa sociālā tīkla
facebook.com lapā «Kino-Moon» un
tviterkontā @kinomoonlv. Šeit arī tiks
ziņots par to, vai kino notiks vai ne.

notikumi

Jūra un
akmens
zivis

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras namā apskatāma jauna izstāde – «Strande».
Tajā var sajust Baltijas jūras neaprakstāmo skaistumu un dabas diženumu bijušās televīzijas
diktores Antas Rugātes radītajās fotogrāfijās. Bet turpat blakus jūrā peld bijušā jelgavnieka
akmeņkaļa Viktora Vaņukova
granīta un akmens zivis – siļķe,
lasis, līdaka, menca…
Lai gan ar fotografēšanu A.Rugāte aizrāvusies jau kopš 1976. gada, sevi par fotogrāfi
nevarot saukt, tālab saka: «Esmu brīvbildētāja». «Fotogrāfi – tie ir mākslinieki, kas
ievēro visus bildēšanas priekšnosacījumus
un standartus, bet es tos cenšos respektēt
tikai galvenajos vilcienos. Vienkārši kniebju,» saka A.Rugāte. Lai gan savulaik kolēģi
televīzijā teikuši, ka nav nekā briesmīgāka
par jūru, ko bildēt vai filmēt, tieši jūra un
tās krasts, apkārtējā daba saista A.Rugāti.
«Viņi vienmēr teica, ka tur jau nekā cita
kā horizonta nav. Bet man ir daudz bilžu,
kur ir kaut kas vairāk par horizontu. Ja
es to esmu uztvērusi, tad domāju, ka man
ir jārāda tālāk. Nevaru turēt to tikai savā
kabatā,» pārliecināta A.Rugāte.

Jūra, cilvēks un valoda pa vidu

Jau sestdien, 27. jūnijā, Jāņa Asara ielā 17 – pretim privātajai pamatskolai
«Punktiņš» – notiks pirmais brīvdabas kino «Kino moon» publiskais kino
seanss. Jelgavnieki varēs noskatīties romantisko komēdiju «Nesasteigsim».
Biļetes iegādājamas iepriekšpārdošanā.
Foto: no personīgā arhīva

Ceturtdiena, 2015. gada 25. jūnijs

Izstādei dots nosaukums «Strande», kas
nozīmē krasts, jūras krasts, jūrmala, liedags, līcis, jūras mala… Un tajā iemūžināts
jūras krasts no Salacgrīvas līdz Rucavai.
«Izstādē ir jūra, cilvēks un vēl valoda pa
vidu,» saka A.Rugāte. Proti, zem katras
izstādes fotogrāfijas viņa ir pievienojusi
plāksnīti. Uz dažām no tām uzdrukātas
dzejas rindas, tā brīža sajūtas, ko autore šajā
foto redz, bet dažas atstātas tukšas. Un tas
nav tāpēc, ka viņai nebūtu ko teikt, bet gan
lai skatītājs varētu izteikt savu viedokli – uzrakstīt, kādas asociācijas viņam nāk prātā.
«Tas ir tik kolosāli! Jau līdz šim izstādēs

esamu pārliecinājusies, ka tie teksti ir tik
lieliski,» stāsta fotogrāfiju autore, aicinot
arī jelgavniekus izstādē izteikt savas domas.
Viņa atklāj, ka šī izstāde pagājušajā gadā
tapusi kā veltījums dzejniecei Broņislavai
Martuževai, kura nu jau aizgājusi mūžībā,
bet bijis nozīmīgs cilvēks A.Rugātes dzīvē.
«Iedomājieties, viņa nodzīvoja 90 gadus, bet
ne reizi savā mūžā nebija pie jūras. Vienmēr
man lūdza: «Tu man pastāsti, kā pie tās
jūras ir…» Bet tajā pašā laikā viņa rakstīja
tik skaistu dzeju par jūru, krastu… Viņa to
radīja tikai pēc sajūtām,» stāsta A.Rugāte.

Šodienas problēma – visam
aizšļūcam garām

Izstādes autore aizrāvusies ar dabas
fotografēšanu – viņasprāt, nekā labāka un
lielāka par to nav. «Ja tā paskatās, daba
latviešus ir tik ļoti apdāvinājusi. Ja mēs
tikai paskatītos un ieraudzītu. Mūsu lielākā
problēma 21. gadsimtā – mēs neskatāmies,
vienkārši aizšļūcam garām. Kaut kur pa
virsu. Mēs neesam noskaņoti redzēt, ieraudzīt,» pārliecināta A.Rugāte, uzsverot – lai
skatītos, Dievs mums ir devis acis; vai redzēt
– tā jau ir mūsu izvēle. Izstādes autore pārliecināta, ka ikdienā biežāk cilvēkiem vajag
apstāties un tieši strande ir tā vieta, kas liek
apstāties kaut uz mirkli. «Jūras mala ir kā
cita dimensija. Apstāšanās nepieciešama,
lai virzītos tālāk,» tā A.Rugāte.

Savs pārbaudes mehānisms

Iekārtojot izstādi Jelgavas kultūras
namā, jūtams, ka viņai par katru bildi ir
ko stāstīt. Piemēram, pie vienas no izstādes
fotogrāfijām pievienoti rakstaini pirkstaiņi.
«Tie ir autentiski pirkstaiņi ar Rucavas
rakstiem, kādus kādreiz dāvināja laivu
meistariem. Viņi ziemā ar dūraiņiem nevarēja pastrādāt, tālab viņiem adīja rakstainus
pirkstaiņus. Kas par cieņas apliecinājumu!»
tā A.Rugāte. Fotogrāfiju autore atzīst, ka lielākā daļa bilžu tapušas pastaigās ar savām
četrām mazmeitām. «Fotoaparāts vienmēr
līdzi. Ja es vai viņas ko pamana, bildēju.

Foto: Ivars Veiliņš

Tiesa, var gadīties, ka mājās, skatoties bildē,
tu vairs neredzi to, ko redzēji un juti tur. Tā
es vienmēr pārbaudu savu darbu, uzdodot
jautājumu, vai, skatoties uz foto, ir tā pati
sajūta, kas tajā mirklī. Ja ne, no bildes
jāatsakās,» stāsta A.Rugāte.

Nevar laist zudībā skaistos
Latvijas akmeņus

Bet turpat blakus A.Rugātes iemūžinātajai jūrai skatītāji var aplūkot bijušā
jelgavnieka akmeņkaļa V.Vaņukova mazās granīta un akmens zivis. Ikdienā
V.Vaņukovs veido kapu pieminekļus, ar
akmeni strādājot jau vairāk nekā 30 gadus,
bet zivis ir viņa aizraušanās. «Reiz Viktors
man pielaboja vienu pieminekli. Kamēr
viņš strādāja, es darbnīcas putekļos lūkojos,
kas apkārt. Ieraugu – tur kaut kas smuks.
Ziņkārības vadīta, jautāju, kas tur ir, bet
viņš man atmet: «Ai, kaut kādas zivis!»
Tūlīt saku pretī: «Nu, man ir kaut kādas
bildes, varbūt veidojam izstādi?» Un viņš
piekrita,» stāsta A.Rugāte. Šī jau ir viņu
piektā kopīgā izstāde, un šoreiz, kā saka
A.Rugāte, V.Vaņukovs viņu atvilinājis uz
Jelgavu. Un ne tāpat vien – izrādās, ka
meistars šeit agrāk dzīvojis, bet šobrīd te
dzīvo viņa bērni un mazbērni. «Sākumā
tikai sev skaistus oļus apstrādāju, bet tad
sapratu, ka nevar laist zudībā skaistos
Latvijas akmeņus, un izdomāju veidot zivis.
Protams, dzīvē zivīm tā krāsa jau nav tāda,
bet formu esmu saglabājis. Daba mums
devusi tādu bagātību – akmeni, granītu!
Kāpēc neizmantot?!» spriež V.Vaņukovs,
piebilstot, ka viņam vēl ir daudz ideju,
kurām akmeņus noskatījis Līvbērzē.
«Tur ir tik skaisti laukakmeņi. Kaudzēs
– tādi eksemplāri! Atliek tikai strādāt,»
saka mākslinieks. Viņš atzīst, ka izstādē
redzama labi ja desmitā daļa no viņa zivīm.
Stāstot par tapšanas procesu, mākslinieks
atklāj, ka lielāka zivs top aptuveni nedēļā,
bet mazāka – divās trīs dienās.
Izstāde «Strande» Jelgavas kultūras
namā skatāma līdz jūlija beigām.

Jelgavā sestdien ieskandinās folkloras festivālu «Baltica 2015»
 Ritma Gaidamoviča

vairāk nekā 3500 Latvijas folkloras
kopu dalībnieku vienosies dziesmā
Jūlijā Latvijā būs starptautis«Tēvu tēvi laipas met, bērnu bērni
kais folkloras festivāls «Balizlaipos. Tā bērniņi laipojat, ka pietitica 2015». Sestdien, 27. jūka mūžiņam»,» stāsta «Baltica 2015»
nijā, pulksten 19 vienlaicīgi
ieskaņas pasākumu projekta vadītājs
27 vietās Latvijā notiks festiPēteris Jansons.
vāla ieskandināšana, tostarp
Folkloras kopas «Dimzēns» vadītāja
Jelgavā pie bistro «Silva»
Velta Leja atklāj, ka Jelgavā festivāla
Driksas ielas gājēju posmā.
ieskandināšanas pasākumā tiksies
Jelgavniekus ar koncertu
deviņas Zemgales folkloras kopas
un dančiem priecēs deviņas
– «Dimzēns», «Zemgaļi», Svētes «DālaZemgales folkloras kopas,
va», Staļģenes «Liepāre», Glūdas slāvu
arī pašmāju «Dimzēns».
folkloras kopa «Slavjanočki», Dobeles
«Puduris» un «Leimaņi», Valgundes
«Līdzīgi kā reiz ļaudis stiprināja «Nāburdzīte», Auces «Līgotne». «Tā
savu vienotības izjūtu akcijā «Baltijas būs kā folkloras kopu zibakcija, kuras
ceļš», šo ieskaņas pasākumu laikā mērķis ir atgādināt par festivāla nozī-

mību kultūras un sabiedrisko procesu
kontekstā, reizē stiprinot etniskās
identitātes izjūtu cilvēkos. Mēs visi
kopā šajā vakarā Jelgavā izdziedāsim
festivāla Zemgales programmu, tostarp
«Ķēvīt, mana svilpastīt», kuru festivāla laikā dziedās Rīgā. Padziedāsim,
paspēlēsim un arī kopā ar skatītājiem
padejosim,» aicinot uz ieskandināšanas pasākumu, stāsta V.Leja.
Šajā pasākumā katra folkloras kopa
saņems īpašo festivāla zīmi – uz lina
drelļa auduma iespiestu festivāla logotipu ar katram novadam atbilstošu
cimdu rakstos sakņotu raksta joslu.
Zīmes dizainu izstrādājis mākslinieks
Latvijas festivāla «Baltica» zīmes autors Valdis Celms.

Jāpiebilst, ka starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2015» vairākās
vietās Latvijā šogad notiks no 15. līdz
19. jūlijam. Jelgavu tajā pārstāvēs
V.Lejas vadītais «Dimzēns» un pirmo
reizi arī trīs Jelgavas mazākumtautību pašdarbības kolektīvi – baltkrievu
biedrības «Ļanok» ansamblis ar tādu
pašu nosaukumu, krievu biedrības
«Istok» ansamblis «Slavjanočka» un
ukraiņu biedrības «Džerelo» ansamblis ar tādu pašu nosaukumu. Zināms,
ka 18. jūlijā ansamblis «Ļanok» uzstāsies Rīgā, bet «Džerelo» un «Slavjanoč
ka» piedalīsies festivāla pasākumos
Rēzeknē. Savukārt «Dimzēns» apceļos Vidzemi un Latgali. 16. jūnijā
«Dimzēns» piedalīsies festivāla pa-

sākumos Dikļos, saules pavadīšanas
rituālā Zilajā kalnā, 17. jūlijā svētkos
Viļakā, 18. jūlijā Rēzeknē, kur paredzēta uzstāšanās koncertzālē «Gors».
19. jūnijā «Dimzēns» festivāla skatītājus Rēzeknē cienās ar Zemgales
gardumiem.
Festivāls «Baltica» ir Baltijas tautām nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības
– dziesmas, instrumentālo mūziku,
stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību un
citas tradicionālās kultūras vai mākslas izpausmes formas. Šogad pavisam
festivālā piedalīsies 204 folkloras
kopas no Latvijas, desmit ārvalstu un
četras ārvalstu latviešu kopas.

