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Būs slēgts
Tērvetes ielas posms
 Sintija Čepanone

konstatēja defektu – piltuvveida
iesēdumu. Ņemot vērā, ka ielas
Piektdien, 10. jūlijā,
rekonstrukcija pilnībā pabeigta
remontdarbu dēļ sasalīdzinoši nesen – pagājušā
tiksmei tiks slēgta Tērgada jūnijā – un vēl ir spēkā divu
vetes iela posmā no
gadu garantija, tika sastādīts dePavasara līdz Kļavu
fektu akts,» stāsta pašvaldības
ielai. Darbus plānots
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pabeigt divu dienu
vecākā projektu vadītāja Daina
laikā.
Done, piebilstot, ka tas nosūtīts
Tērvetes ielas rekonstrukcijas
«Apsekojot Tērvetes ielu, darbu veicējam – SIA «Ceļu būv«Pilsētsaimniecības» speciālisti niecības sabiedrība «Igate»».
pie 17. nama asfalta segumā
(Turpinājums 3.lpp.)

Nestrādās vairākas
pašvaldības iestādes
 Ritma Gaidamoviča

Līdzekļu taupīšanas nolūkā jūlijā un augustā
būs slēgtas vairākas pašvaldības iestādes.

Taņa Kuzņecova ir viena no 15 māksliniekiem, kas pašlaik rosās Uzvaras parkā. Viņa festivālā skatītājus pārsteigs ar skulptūru
«Smilšukaste – pasaule veidota no smiltīm».
Foto: Kristaps Hercs
 Ritma Gaidamoviča

«Esmu lepna, ka nonācu
šeit, te ir daudz izcilu
mākslinieku. Organizatoriskā līmenī šo festivālu vērtēju augstāk par
Krievijā notikušo. Arī
materiāls fantastisks –
pirmais, no kura varu izveidot tādus caurumus
un tik sīkas detaļas,»
atzīst pērnā gada Smilšu skulptūru festivāla
uzvarētāja Taņa Kuzņecova no Krievijas.
Lielākas un mazākas lāpstas,
ūdens un līmes bunduļi – radoša
gaisotne jau no pirmdienas valda
Uzvaras parkā, kur top 15 skulptūras 3. Starptautiskajam Smilšu
skulptūru festivālam, kura tēma
ir «Brīnumu pasaule». Kaut arī
mākslas darbu tapšanas process ir
gana «karsts», mākslinieki priecājas, ka laika apstākļi ir piemēroti
– ne pārāk svelmīgs, ne auksts,
ne lietains, un tas palēnām ļauj
smilšu kaudzēm pārtapt dažādos
pasaku un teiku varoņos. Te top
gan milzis, gan Antiņš, gan Ikars,
gan Lāčplēsis, gan citi tēli.
Uz festivālu ieradušies visi 15
augstas klases mākslinieki, kuru
darbs novērtēts ne vienā vien
festivālā Krievijā, Ķīnā, Dānijā,
Somijā un citās valstīs. «Darbs pie
skulptūrām norit bez starpgadījumiem, un, vēlākais, līdz piektdienas rītam visām skulptūrām un
smilšu bāram jābūt pabeigtam,»
teic aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics.
No krietna daudzuma smilšu,

ko sagādājusi CBS «Igate», pirmais smilšu bārs Baltijā ir teju
gatavs. Jāpiebilst gan, ka šis ir
otrais bārs, jo pagājušajā nedēļā,
kad iepriekšējais bija gandrīz pabeigts, ņemot nost pēdējo formu,
tas sabruka. Tā veidotājs Krists
Zariņš neslēpj, ka «ar smiltīm
visādi gadās». «Taču arī jaunajam
bāram saglabājusies baroka ideja.
Domāju, ka šis izdosies labāks, vismaz man pašam šis vairāk patīk,»
atzīst K.Zariņš. Atgādinām, ka pie
šī bāra brīvdienās būs arī iespēja
atveldzēties.
Skulptūru parks apmeklētājiem
būs atvērts jau rīt no pulksten

11 līdz 24, bet oficiālā festivāla
atklāšana notiks rītvakar, 10.
jūlijā, pulksten 19, kad uzstāsies grupas «Opus pro», «Otra
puse» un «Skamp» no Lietuvas.
Pulksten 20.30 būs labāko mākslinieku godināšana, bet pusnaktī
– uguns šovs. Parks būs atvērts
arī brīvdienās no pulksten 11 līdz
24. Ieejas maksa pieaugušajiem
– 2 lati, skolēniem, studentiem
un pensionāriem – lats, savukārt
bērniem līdz septiņiem gadiem
ieeja parkā ir bez maksas. Biļetes
varēs iegādāties norises vietā.
«Šāda maksa piemērota, jo
parka apmeklētājiem būs iespēja

ne tikai apskatīt mākslinieku
smilšu skulptūras, bet arī baudīt
kultūras programmu – piektdien
būs trīs koncerti un uguns šovs,
sestdien – folkloras festivāla «Baltica 2009» noslēguma koncerts,
bet svētdien – izrādes bērniem.
Ja dotos uz katru šo pasākumu atsevišķi, nāktos samaksāt
krietni lielāku naudas summu,
bet te viss ir par viena cenu,»
stāsta M.Buškevics, piebilstot,
ka jau pirmdien par ieeju skulptūru parkā pieaugušajiem būs
jāmaksā tikai lats, bet skolēniem,
pensionāriem un studentiem – 50
santīmi.

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) direktore Aija Nadziņa
informē, ka bibliotēka apmeklētājus gaidīs augustā, bet šobrīd
lasītāji aicināti izmantot tās filiāles
– «Pārlielupe», «Zinītis» un Miezītes bibliotēku. Jārēķinās gan, ka
arī tās strādā pēc vasaras laika,
un to var uzzināt JZB mājas lapā
www.jzb.lv. Jūlijā nav pieejams arī
e-pakalpojums «Jautājiet – atbildēsim!». A.Nadziņa piebilst, ka
šomēnes grāmatas, kas jānodod
JZB, iespējams nodot JZB filiālēs.
«Grāmatas nav jāglabā mājās un
jāuzkrāj soda nauda, jo norādītajā
laikā to var izdarīt kādā no JZB
filiālēm,» piebilst direktore.
No šīs pirmdienas uz četrām
nedēļām, līdz 2. augustam, līdzekļu
taupīšanas nolūkā darbu pārtraucis
arī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Bērnu un ģimenes atbalsta centrs.
Pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne
atklāj, ka parasti šajā laikā centrā
klientu ir vismazāk. «Ar Bāreņu
tiesu esam saskaņojuši, ka no tiem
bērniem, kuri uzturējās centrā,

četri šajā laikā dzīvos Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centrā, bet
viens – pie aizbildņa,» tā R.Stūrāne,
piebilstot – gadījumā, ja šī mēneša
laikā no kādas ģimenes tiks izņemti
bērni, speciālisti noteikti reaģēs.
Uz piecām nedēļām, no 13. jūlija
līdz 17. augustam, slēgts būs arī Sabiedrības integrācijas birojs (SIB).
Tā vadītāja Rita Vectirāne teic, ka,
izvērtējot gadu kopumā, šis birojā
ir klusākais laika periods, tādējādi
arī biroja darbiniekiem ir iespēja
doties atpūtā, vienlaicīgi taupot
līdzekļus par komunālajiem maksājumiem. «Šajā laikā nenotiks neviens vērienīgs pasākums, taču, ja
biedrības rīkos savus pasākumus,
tās varēs izmantot biroja telpas,»
tā R.Vectirāne, piebilstot, ka rudenī
SIB gatavos cilvēkus, kuri vēlas
naturalizēties, apmeklēs izglītības
iestādes un runās par pilsonības iegūšanas jautājumiem. Tiek plānota
arī labdarības akcija «Palīdzēsim
sagatavoties skolai».
No 1. līdz 30. augustam apmeklētājiem slēgts arī Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs. Muzeja vadītāja Gita Grase
informē, ka darbinieki atsāks strādāt 1. septembrī. «Šādi rīkojamies,
lai ietaupītu līdzekļus, taču jau
septembrī solām jaunas izstādes,»
piebilst G.Grase.

Ievēl domes pastāvīgo
komiteju locekļus
 Sintija Čepanone

Jelgavas domes ārkārtas sēdē vakar deputāti ievēlēja pastāvīgo
komiteju locekļus un
pagarināja pilnvaru
termiņu divām pašvaldības komisijām.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka Jelgavas pilsētas dome vakar ievēlēja
Finanšu komiteju, kurā turpmāk darbosies Andris Rāviņš,
Vilis Ļevčenoks, Jurijs Strods,
Ludmila Gineite, Dainis Liepiņš,
Andris Ķipurs un Maksims Galkins. Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komitejā strādās
Aigars Rublis, Andrejs Eihvalds,

Dace Olte, Saulvedis Šalājevs un
A.Ķipurs. Sēdē ievēlēja arī Izglītības, kultūras un sporta komiteju, un tajā darbosies L.Gineite,
A.Rublis, A.Eihvalds, Mintauts
Buškevics un Andrejs Garančs,
savukārt Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā
turpmāk strādās V.Ļevčenoks,
Sergejs Ņevoļskis, Valentīns Grigorjevs, A.Rublis un A.Garančs.
Pirmās komiteju sēdes jaunajā
sastāvā notiks 21. un 22. jūlijā,
savukārt kārtējā domes sēde
ieplānota 30. jūlijā.
Jāpiebilst, ka līdz jaunu komisiju sastāva apstiprināšanai Jelgavas domes deputāti pagarināja
arī pilnvaru termiņu pašvaldības
Administratīvajai komisijai un
Pabalstu piešķiršanas komisijai.
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Rāviņš: «Decembrī
mājasdarbs izpildīts labi»
Mēs šobrīd vairāk runājam
par vienu, otru un trešo atbalstu, kas nepieciešams vai
katrai jomai, bet arī pašvaldībām valsts līdzekļus samazina,
vienlaicīgi uzliekot arvien
jaunas funkcijas. Valsts ar
vieglu roku atsakās no sporta skolu finansēšanas, savā
pārziņā vairs nevēlas redzēt
mākslas un mūzikas skolas,
arī profesionālās izglītības
skolas, nemaksās pašdarbības
kolektīvu vadītājiem... Un vienīgā atbilde no valsts uz visiem
šiem jautājumiem ir: prasiet
savai pašvaldībai!
Valsts politika šobrīd neapšaubāmi izvēlas vieglāko ceļu – mehānisku griešanu, nedomājot par
sekām. Situācija tiešām ir paradoksāla – pašvaldībām tagad jau prasa
nodrošināt to, ko valsts nespēj,
taču tajā pašā laikā pašvaldībām
tiek atņemti līdzekļi. Ir jau viegli
atteikties no atbildības, bet tas
neatrisina situāciju. Daudzās jomās
šobrīd skaidrības vēl nav – mēs
arvien saņemam jaunus Ministru
kabineta noteikumus, Saeimas
lēmumus...

 Kristīne Langenfelde

Cik saspringta situācija
ir valstī, tik saspringta
tā ir katram Latvijas iedzīvotājam – arī Jelgava
nav atrauta no šiem procesiem, tāpēc valstī notiekošais šobrīd būtiski
ietekmē dzīvi mūsu pašvaldībā. Jaunievēlētajai
pilsētas domei noteikti
nāksies pieņemt ne vienu vien smagu lēmumu
un prasmīgi kalkulēt
budžeta līdzekļus, lai tie
pietiktu svarīgāko funkciju nodrošināšanai.
Jau tūlīt pēc atkārtotas ievēlēšanas Jelgavas mēra amatā Andris
Rāviņš atzina, ka šobrīd galvenā
pašvaldības prioritāte ir iedzīvotāju
sociālā drošība. Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» pilsētas mērs – par šā
brīža aktuālākajiem jautājumiem:
sociālajiem pabalstiem, darba
vietām, pilsētas infrastruktūru,
lielajiem projektiem un skatījumu
nākotnē.
Dažas pašvaldības jau visai
skaļi paziņojušas, ka savu
sociālo budžetu praktiski iztērējušas – tām nav skaidrs, no
kādiem resursiem palīdzību
cilvēkiem sniegt nākamajos šā
gada mēnešos. Kāda situācija
ir Jelgavā?
Līdz jūnijam Jelgavā šā gada
sociālais budžets bija iztērēts par
45 procentiem – tātad tas nozīmē,
ka nauda pabalstiem budžetā ir
un tā tiek izlietota tādos apmēros,
kā iepriekš esam prognozējuši.
Protams, apzināmies, ka jūlijā
sāksies bērnu gatavošana skolai,
būs vajadzīgi pabalsti skolas gaitu
uzsākšanai, brīvpusdienām, braukšanas maksas atvieglojumiem
pilsētas sabiedriskajā transportā
un citiem mērķiem. Tieši tāpēc
ļoti rūpīgi sekojam līdzi iedzīvotāju
nepieciešamībai pēc pabalstiem,
veicot savas prognozes.
Un tomēr – nevar būt, ka
Jelgavā palīdzība būtu nepieciešama mazākam skaitam
cilvēku nekā tajās pilsētās,
kas jau paziņojušas, ka nauda
izsmelta. Vai tas nozīmē, ka
Jelgava spējusi jau decembrī,
veidojot šā gada budžetu,
daudz precīzāk prognozēt
pieprasījumu pēc sociālajiem
pabalstiem?
Es domāju, ka mēs savu mājasdarbu decembrī, veidojot budžetu,
esam izpildījuši labi – jau tobrīd
paredzējām, ka situācija varētu
būtiski mainīties un cilvēkiem
būs nepieciešams lielāks atbalsts.
Jau pagājušā gada septembrī
palielinājām sociālo budžetu un
pēc tam, kad citi to mazināja, mēs
saglabājām neskartu. Citās pašvaldībās, iespējams, ir bijušas citas
prioritātes. Mēs jau tobrīd skaidri
apzinājāmies, ka grūtākā situācija
varētu būt nākamā ziema – apkures sezona, kas daudzām ģimenēm
varētu būt smags maksājumu slogs
līdz ar darba zaudējumu vai algas
samazinājumu.
Maksa par komunālajiem
pakalpojumiem neapšaubāmi
ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Šur tur jau dzird
konkrētus procentus, piemēram, par cik varētu samazināties apkures izmaksas
nākamsezon.

«Šobrīd pašvaldības ir uzsākušas autonomas sarunas ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF). Jā, mūs neapmierina patreizējā situācija,
kad valsts katru mehānisko griezumu skaidro ar SVF vai Eiropas
Komisijas prasību, jo, izrādās, realitāte tāda nebūt nav,» atklāj
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Foto: Ivars Veiliņš
Apkures izmaksas noteikti sa- jau tas nav tik vienkārši. Lai
mazināsies arī Jelgavā – viena lieta nonāktu līdz šādiem zvaniem
ir gāzes cenas kritums, bet otra un jaunām ražotnēm, arī paš– «Fortum Jelgava» paveiktais. valdība iegulda ne mazums
Koģenerācijas stacija sāks strādāt darba.
ar pilnu jaudu, Pārlielupē, uzbūŠķiet, ka šobrīd Jelgavas labā
vējot jauno katlumāju, situācija slava ir aizgājusi mums pa priekšu
ir uzlabota, mazinājušies siltuma – investoriem jau ir informācija
zudumi, tāpat uzņēmums veic par tiem plusiem, ko mūsu pilsēta
iekšēju reorganizāciju, un tas no- var piedāvāt: teritorija ar sakārzīmē, ka arī šajā jomā iepriekšējos totu infrastruktūru; apmācības
gados esam strādājuši tā, lai šobrīd, sistēma, kur iespējams sagatavot
krīzes situācijā, varētu cerēt uz uzņēmējam vajadzīgos speciālistus;
ieguvumiem.
Rīgas tuvums – mēs praktiski esam
Tāpat mēs pašlaik strādājam, lai visu ceļu krustpunktos. Ir skaidrs,
samazinātu cenu par atkritumu ka arī šobrīd mēs te nevienu ar lēto
savākšanu. Neskatoties uz to, ka darbaspēku vairs nepiesaistīsim,
Dabas resursu nodoklis ir paaugsti- tāpēc ir jābūt citām lietām, kas
nāts, šajā situācijā uzskatām, ka ir uzņēmēju ieinteresē. Taču tajā
citas pozīcijas, kur var taupīt, līdz pašā laikā darāmā vēl ir daudz.
ar to samazinot tarifu.
Mēs esam runājuši ar ārvalstu
ekspertiem par Jelgavas zīmola
Vēl viena būtiska iedzīvotāju pārdošanu, un ir skaidrs, ka te
sāpe ir jaunas darba vietas vēl nepieciešams pamatīgs darbs.
– šobrīd tas jau kļūst par galve- Jā, mēs sakām, ka esam metālno uzdevumu jebkurai pilsētai apstrādes, mašīnbūves, pārtikas
un valstij kopumā. Protams, ražošanas pilsēta, kur labi attīstīta
pašvaldība nerada jaunus uz- izglītības sistēma, taču ir jāsaprot,
ņēmumus, darba vietas, taču ar ko vēl mēs varam pozicionēties,
– kādi ir tie instrumenti, ar kā vēl efektīvāk sevi parādīt.
ko pašvaldība var sekmēt šo
procesu?
No vienas puses, radīt jauNeapšaubāmi, tā ir infrastruk- nas darba vietas, no otras
tūra, un arī šajā jomā iepriekš – noturēt esošās.
Jelgavā ir paveikts daudz, lai mēs
Tas, ko pašvaldība šajā jomā jau
būtu pievilcīgi investoriem. Jā, ne- ir uzsākusi, – sadarbībā ar «Lurnoliegšu, pēdējā laikā bija iestājies soft» rūpīgi sākam pētīt un analizēt
tāds kā klusums, bet nu jau atkal pilsētas uzņēmējdarbības datus.
saņemam zvanus no ieinteresē- Līdz šim esam bijuši spiesti strādāt
tiem investoriem, kas būtu gatavi ar statistikas pārvaldes datiem, kas
ienākt mūsu pilsētā, radīt jaunas faktiski ir gadu un pat divus veci.
darba vietas. Eksperti šādu virzību Tā nav normāla situācija! Tagad
skaidro ar to, ka mūsu ekonomika mums būs pilnīgi svaigi dati – tie
pamazām sāk atsilt. Bet te ir jābūt ļaus izpētīt procesus, kāpēc ir uzļoti uzmanīgiem, šādus impulsus ņēmumi, kas gatavi te sākt darbu,
pāragri nevar tulkot kā iespēju un kāpēc ir tādi, kas darbību pilsētā
atkal spiest gāzi grīdā, kā savulaik pārtrauc. Kādi ir šķēršļi, kādas grūkāds ierosināja.
tības, kāda ir pilsētas vides ietekme
uz uzņēmēju, ko pašvaldība no saJūs sakāt – mēs atkal sa- vas puses vēl var darīt, lai veicinātu
ņemam zvanus, bet patiesībā ražošanas attīstību.

mehāniska – katra joma tiks rūpīgi analizēta, kur ko iespējams
ietaupīt. Pats galvenais mums
ir pakalpojuma nodrošināšana
iedzīvotājam.
Pilsētā šobrīd ir uzsākta
virkne vērienīgu projektu. Vai
krīzes apstākļos mēs spēsim
tos pavilkt?
Katrs darbs ir izsvērts un rūpīgi
uzraudzīts – šobrīd, šķiet, kaut arī
ar nelielu aizķeršanos, darbi tomēr
virzās uz priekšu. Celtnieki ir devuši savu vārdu, ka 4. vidusskolas
piebūvē 1. septembrī būs iespējams
uzsākt mācību procesu; tāpat atsāksies Zemgales Olimpiskā centra
būvniecība; notiek ielu sakārtošana; torņa rekonstrukcija; Lielupes
gultnes tīrīšana. Protams, šie iepriekšējos gados uzsāktie celtniecības projekti tagad varētu izmaksāt
lētāk. Jā, mēs esam arī apsvēruši,
piemēram, līguma laušanu ar ZOC
cēlēju «LEC» un jauna konkursa
sludināšanu, taču tam sekotu tiesu
darbi, celtniecības pārtraukšana
un, visticamāk, zaudētājos paliktu
pilsēta. Savukārt, ja skatāmies
no otras puses, – projekti, ko sākam šogad, izmaksā lētāk nekā
plānots – gan torņa, gan Dobeles
šosejas rekonstrukcija pēc līguma
izmaksā lētāk, pat par trešdaļu un
vēl vairāk. Tādējādi šeit ir divas
puses. Un, ņemot vērā, ka šajos
projektos lielākais finansējums nāk
no Eiropas naudas, to nepaņemt
būtu vienkārši muļķīgi.

Ik pa brīdim valsts tikai pasviež kādas informācijas druskas, kas galīgo apstiprinājumu
nav guvušas, un cilvēkiem tik
vien atliek, kā pašiem veikt
nekur neapstiprinātus aprēķinus, tā sējot paniku. Nu kaut
vai skolotāju gadījumā – joprojām nav skaidrs, cik cilvēkiem
nāksies zaudēt darbu, kāda
Cik, jūsuprāt, Latvijas pašbūs alga septembrī.
valdības ir saliedētas šajos
Pirmais neapdomīgais solis no apstākļos, kad valsts no tām
valsts puses bija pensiju samazinā- prasa gluži vai neiespējamo?
šana un 70 procentu algas samaziUz pašvaldību saliedētību nonājums strādājošiem pensionāriem rāda kaut vai tas, ka šobrīd paš– manuprāt, skolu gadījumā tam valdības ir uzsākušas autonomas
nebija gatava ne ministrija, ne sarunas ar Starptautisko Valūtas
skolas, ne pašvaldības. Jelgavā, fondu (SVF). Jā, mūs neapmierina
protams, mēs nerunājam par skolu patreizējā situācija, kad valsts katslēgšanu, bet citviet tas notiks – tad ru mehānisko griezumu skaidro ar
nu varam skatīties šo pedagogu SVF vai Eiropas Komisijas prasību,
virzienā. Jau līdz šim esam no- jo, izrādās, realitāte tāda nebūt
drošinājuši ar dzīvojamo platību nav – informācija līdz pašvaldīprofesionālus pedagogus, kas uz bām nonāk izkropļotā veidā, tāpēc
mūsu pilsētu pārceļas no citām mēs esam nolēmuši informāciju
pašvaldībām, un domāju, ka tas jā- iegūt nepastarpināti. SVF jau pauturpina. Jelgavā
dis atzinību par
izglītības sistēma
pašvaldību
Līdz jūnijam Jel- šādu
ir optimāli sakāriniciatīvu, un tatota, bet vēl ne
gavā šā gada gad mēs gaidām
līdz galam, tāpēc
noteikto sarunu
sociālais bu- laiku. Sarunās
ir lietas, kur arī
te mēs redzam
džets bija iztē- piedalīsies gan
iespēju darbu
Latvijas Lielo pilrēts par 45 pro- sētu asociācijas,
turpināt. Taču
situācija pilnīgi
arī Latvijas
centiem – tātad gan
skaidra būs pēc
Pašvaldību savietam, kad valsts
nauda pabal- nības pārstāvji.
paziņos, cik tā ir
Galvenokārt tā
stiem budže- būs diskusija par
gatava maksāt
skolotājam par
tā ir un tā tiek līdzekļu pietieslodzi.
kamību iedzīvoizlietota tādos tāju sociālajam
Jūs sakāt,
apmēros, kā nodrošinājumam
ka valsts veic
un investīciju
nepārdomātu
iepriekš esam samazinājumu
mehānisku
pašvaldībās, par
prognozējuši.
griešanu. Jāko satraucies arī
taupa būs arī
SVF.
Jelgavai. Vai mēs varam sagaidīt, ka šeit tas nenotiks
Visticamāk, ka lielāka skaidpēc mehāniskas griešanas rība varētu būt jūlija beigās,
principa?
kad jātop arī pilsētas budžeta
Jelgava noteikti netaupīs uz grozījumiem.
mehānisku griešanu. Kaut vai,
Jā, tad daudz konkrētāk vaja skatāmies uz aptuveni 3000 rēsim runāt par finansējumu
cilvēku, kas strādā pašvaldības atsevišķām jomām, par to, ko no
iestādēs un uzņēmumos, – mūsu valsts neizdarītajiem darbiem
mērķis nav atlaist darbiniekus, spēsim realizēt, kur taupīsim
bet gan saglabāt pamatotas darba vairāk. Līdz tam notiks ļoti savietas. Protams, arī mēs veiksim springts darbs, lai sabalansētu
darba optimizāciju, taču tā nebūs samazinātos līdzekļus.

Pilsētnieks vērtē

Vai apmeklēsiet
Smilšu
skulptūru
festivālu?
Ieva Andrupe, skolniece:
– Noteikti! Līdz šim
avīzēs esmu
redzējusi fotogrāfijas un
pa televizoru
skatus no Jūrmalas smilšu festivāla. Biju gaidījusi ko vairāk,
tāpēc ceru, ka Jelgavā būs šis
pārsteiguma moments. Domāju, «Brīnumu pasaule» sola ko
vairāk.
Kristaps Līsmanis, students:
– Gan jau aiziešu, taču pieļauju, ka ne
pirmajās dienās pēc Uzvaras parka atvēršanas. Man nepatīk drūzma.
Visticamāk, skulptūras apskatīšu
tad, kad vairs nebūs jāmaksā, jo
tās jau stāvēs ilgi. Sanāks tāda
laba vakara pastaiga.
Līga, auklē
bērniņu:
– Jā, protams,
tikai vēl nezinu, kad to darīšu. Noteikti
vēlos redzēt
arī kādu koncertu, kas festivāla laikā būs Uzvaras parkā.
No draugiem esmu dzirdējusi, ka
viņi apskatīt skulptūras ies kopā
ar bērniem.
Anita, bibliotekāre:
– Jā, noteikti
apmeklēsim.
Speciāli gan
draugus un
radus neesmu uz Jelgavu aicinājusi,
taču pieļauju, ka arī viņi varētu
atbraukt, lai paskatītos smilšu
skulptūras. Protams, žēl, ka par
ieeju parkā būs jāmaksā, taču
jāsamierinās, citādi jau iekšā
netiksim. Aiziesim brīvdienās.
Inga, grāmatvede:
– Mēs dzīvojam blakus Uzvaras parkam,
tādēļ katru
dienu sanāk
paskatīties,
cik tālu mākslinieki tikuši, un vēl jau skulptūras
nav gatavas. Uz festivālu noteikti
aiziesim – arī uz visiem iepriekšējiem esam bijuši. Vienīgi brīvdienās
būsim laukos, tāpēc Uzvaras parku
apmeklēsim svētdienas vakarā. Vai
varbūt pat vēlāk, kad būs samazināta ieejas maksa.
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Stāstīs par ēku siltināšanas
iespējām Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā biedrība
«Zemgales reģionālā
Enerģētikas aģentūra»
(ZREA) rīko bezmaksas
semināru par ZREA
darbību un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
siltināšanas iespējām
Jelgavā, izmantojot
ES līdzfinansējumu un
ESKO principu.
Biedrības direktors Mārtiņš
Prīsis skaidro, ka seminārā tiks
aplūkotas trīs galvenās tēmas.
Pirmā – ZREA darbība un mērķi. Otrā – daudzdzīvokļu māju
siltināšana, izmantojot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzekļus. Trešā – cita
pieeja māju siltināšanai. «Manuprāt, šī semināra galvenais pluss
ir tas, ka apmeklētāji tiks iepazīstināti ar diviem modeļiem.
Pirmais paredz to, ka iedzīvotāji mājas siltināšanai saņem
līdzekļus no ERAF 50 procentu
apmērā, bet, lai nosegtu atlikušo
summu, ņem kredītu. To regulē
Ministru kabineta noteikumi
Nr.138. Jelgavā šobrīd uz šī
modeļa pamata viens projekts

Atrok 17. gadsimta
apbedījumus

ir iesniegts – Raiņa ielas trešais
nams –, un vēl vienam tiek
gatavota dokumentācija. Savukārt otrs modelis paredz to, ka
iedzīvotāju līdzfinansējuma daļu
apmaksā investors, kas aptuveni
turpmākos 20 gadus rūpējas
par ēkas energoefektivitāti, bet
iedzīvotāji šos gadus par siltumu
maksās mazliet mazāk nekā
nesiltināto namu iemītnieki,
turklāt dzīvos komfortablākos
apstākļos. Investors savus ieguldījumus šajā gadījumā atgūst
no patērētās siltumenerģijas
ekonomijas, toties iedzīvotājiem
nav jāuzņemas kredītsaistības,»
skaidro M.Prīsis.
Seminārā kā lektori piedalīsies M.Prīsis (ZREA), Jānis
Graudulis (ZREA) un vieslektors Raivo Dankevics (SIA «Baltic Sun Energy»). Šādi semināri
jau ir notikuši Jēkabpilī, Bauskā, Aucē un Ozolniekos un visur
iedzīvotāju interese bijusi gana
liela. Iedzīvotāji novērtē to, ka
tiek piedāvātas divas iespējas,
izvērtē tās un pārrunā strīdīgos
un neskaidros jautājumus.
Seminārs notiek Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības Svētās Trīsvienības baznīcas tornī sākušies rekonstrukcijas darbi, bet objektā strādā arī arheologi
centrā Svētes ielā 33, Mazajā – viņi ir atrakuši vecās baznīcas pamatus un vairākus 17. gadsimta apbedījumus.
Foto: Kristaps Hercs
zālē, tā sākums – pulksten 17.
Seminārs ir bezmaksas, tajā  Ilze Knusle-Jankevica
Objektā strādā arī SIA «Ar- Bioarheoloģijas laboratorijā, kur
gaidīti visi interesenti.
hitektoniskās izpētes grupa» tie tiek pētīti. Pēc skeleta var
Sākušies Svētās Trīsviearheologi. Viņi izpēta teritoriju, noteikt cilvēka dzimumu, vecunības baznīcas torņa
kurā vēlāk notiks zemes darbi. mu, slimības, kā arī nolasīt citu
rekonstrukcijas darbi
«Tā kā te vēlāk tiks ierīkotas informāciju, piemēram, to, vai
– šobrīd būvnieki mazkomunikācijas, mēs strādājam cilvēks ir miris no mēra, vai bijis
gā fasādi, bet nedēļas
vispirms – izpētām teritoriju, veģetārietis un uzturā nav lietojis
beigās sāks iekšdaratrokam apbedījumus un iegūs- gaļu,» stāsta arheologs. Apbedītājs, kas turpmāk garantēs to,
bus. Objektā strādā arī
tam maksimālo informāciju,» jumu vietās atrasti galvenokārt
ka konfidenciāli dati, piemēram,
arheologi – viņi izpēta
stāsta arheologs Mārtiņš Lū- kauli, kā arī dažas monētas un
līgumos minētie, nebūs pieejami
teritoriju, kurā vēlāk
sēns. Šobrīd vienā torņa pusē ir apģērba detaļas – pogas, āķīši,
citiem un dokumenti netiks sanotiks zemes darbi,
atrakti vecās baznīcas pamati. brokāta diegi. Tas vedina domāt,
presēti kopā ar citu makulatūru.
un šobrīd ir atrakuši
«Pamatus nofotografējam, uz- ka cilvēki apglabāti līķautos. Jā«Lai izvairītos no pārpratu17. gadsimta apbedīzīmējam, izmērām, aprakstām, piebilst, ka pagaidām arheologi
miem, dokumenti tiks iznīcināti
jumus.
bet pēc tam tie tiks aizrakti. ir atrakuši vien nelielu daļu no
klienta klātbūtnē. Pirmo mēneVienīgi zinu, ka saskaņā ar izpētāmās teritorijas.
si, līdz tiks aprēķinātas reālās
Rekonstrukcijas darbu veicēju projektu uz šiem pamatiem
«Arhitektoniskās izpētes grupakalpojuma izmaksas, tostarp
elektroenerģijas patēriņš, iespē- SIA «Rimts» būvdarbu vadītājs tiks izbūvētas atbalsta sienas, pas» speciālisti Svētās Trīsvieja sasmalcināt dokumentus būs Vladimirs Ņikitins laikrakstam kas kaut nedaudz dabā iemar- nības baznīcas tornī veiks arī
par brīvu, taču vēlāk pakalpoju- «Jelgavas Vēstnesis» stāsta, ka ķēs milzīgās baznīcas aprises,» mākslinieciski arhitektonisko
mam tiks piemērota simboliska pašlaik rit fasādes mazgāšanas norāda arheologs. Speciālisti izpēti, bet, kā skaidro M.Lūsēns,
darbi, bet nedēļas beigās plānots atrakuši arī baznīcas kolonnu tā ir saistīta ar torņa mūriem un
maksa,» stāsta Z.Ķince.
Jāpiebilst, ka smalcinātājs betonēt pārsegumu, kas tagadē- pamatus. Plānots, ka četras to pārbūvi.
Jāatgādina, ka Svētās Trīs«Dahle Safe Tec» iegādāts par jo pirmo stāvu sadalītu divos. no tām tiks atjaunotas, bet ne
vienības baznīcas torņa atjau417,62 latiem, ieskaitot pievieno- «Plānojam pirmā stāva otrajā sākotnējā augstumā.
Arheologi objektā pētījumus nošanas projekts paredz torņa
tās vērtības nodokli, un, kā norā- līmenī betonēt pārsegu. Tagad
da Z.Ķince, ir pietiekami jaudīgs, pirmais stāvs ir septiņus metrus veic tikai tādā apjomā, kas vēlāk pirmajā stāvā izvietot tūrisma
lai spētu iznīcināt krietnu apjomu augsts, bet līdz ar pārsega izbūvi ļautu būvniekiem strādāt, neaiz- informācijas centru, 3. un 5. stādokumentu. «Vienlaicīgi tas var tas tiks sadalīts divos stāvos,» skarot apbedījumu vietas. Šobrīd vā – biroju telpas, 4. stāvā – Ģesasmalcināt 22 lapas, turklāt arī skaidro V.Ņikitins. Nākamie atrasti trīs neskarti apbedījumi, derta Eliasa Jelgavas Vēstures
skavas un saspraudes, kā arī CD darbi būs apmetuma restaurēša- un viss liecina – tie ir vecie jelgav- un mākslas muzeja ekspozīcijas
un kredītkartes,» skaidro «Zem- na un betona-metāla pārsegumu nieki, kas apglabāti zem baznīcas zāli, 6. stāvā – kafejnīcas virtuvi,
gales EKO» direktora pienākumu demontēšana. «Betona-metāla grīdas. M.Lūsēns norāda, ka šāda 7. stāvā – konferenču zāli, 8. stāpārsegumi atrodas kāpņu telpā tradīcija Latvijā tika ievērota vā – kafejnīcu, 9. stāvā – izstāžu
izpildītāja.
Iznīcināmus dokumentus kā devītajā stāvā un ir būvēti pa- līdz 18. gadsimtam, savukārt zāli, bet augšējā stāvā – skatu
fiziskas, tā juridiskas personas gājušā gadsimta 90. gados. Tos apbedījumos atrastās monētas laukumu ar stikla jumtu. Torņa
pirms nodošanas otrreizējai mēs demontēsim. Bet pēc tam liecina, ka šie cilvēki miruši 17. rekonstrukcijas kopējās izmakpārstrādei var sasmalcināt at- sāksim darbu pie skatu laukuma gadsimtā. «Skeletus mēs rūpīgi sas ir vairāk nekā 1,8 miljoni
kritumu šķirošanas līnijā Ganī- metāla konstrukcijas izveides,» izņemam un nogādājam Latvijas latu. Projektu paredzēts īstenot
norāda darbu vadītājs.
Universitātes Vēstures institūta līdz 2010. gada beigām.
bu ielā 84.

Atkritumu šķirošanas līnijā
arī smalcina dokumentus
 Sintija Čepanone

Atkritumu šķirošanas
līnijā Ganību ielā 84
kopš šīs nedēļas tiek
piedāvāts jauns pakalpojums – dokumentu
smalcināšana. Pirmajās nedēļās tas būs par
brīvu, taču vēlāk par
šo iespēju tiks iekasēta
simboliska samaksa.
«Pieredze apliecinājusi, ka ikdienas darbā nevar izvairīties no
gadījumiem, kad šķiroto atkritumu laukumos līdztekus citiem
papīriem nonāk arī uzņēmumu
vai privātpersonu dokumenti.
Klienti vairākkārt bija izteikuši vēlmi tos pirms nodošanas
sasmalcināt, taču līdz šim tādu
iespēju mums nebija. Nu tas ir
iespējams atkritumu šķirošanas
līnijā Ganību ielā,» aģentūras
«Zemgales EKO» direktora pienākumu izpildītāja Zane Ķince
atklāj, ka, sākot ar šo nedēļu,
klientiem tiek piedāvāts jauns
pakalpojums – dokumentu smalcināšana.
Šim mērķim iegādāta jauna
ierīce – dokumentu smalcinā-

Būs slēgts Tērvetes ielas posms
(No 1.lpp.)
D.Done skaidro, ka saskaņā ar
līgumu šim uzņēmumam jākonstatē defekta rašanās iemesls
un, ja iesēdums izveidojies darbu veicēju vainas dēļ, piemēram,
izmantota specifikācijai neatbilstoša tehnoloģija, par saviem
līdzekļiem arī jānovērš. Līdzīga
kārtība paredzēta arī gadījumā,
ja iesēdums izveidojies citu, no
ielas rekonstruētājiem neatkarīgu apstākļu dēļ. «Pagaidām nav
iespējams noteikt, kāpēc defekts
radies, tieši tāpēc minētajā posmā nepieciešams atrakt asfalta
segumu,» tā D.Done, piebilstot,
ka asfalts tiks pārrakts visas
ielas platumā.

Kā «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» valdes
priekšsēdētājs Māris Peilāns,
uzņēmumam ir nojausma, kas
varētu būt vainojams defektā,
taču pagaidām par to spriest
pāragri, jo iemesls ir jāprecizē,
atrokot asfalta segumu. «Ja
tomēr atklāsies, ka tas radies
mūsu vainas dēļ, uzņemsimies
pilnu atbildību,» tā M.Peilāns.
Viņš prognozē, ka asfalta seguma atvēršanas un bojājuma
novēršanas darbi varētu prasīt
pāris dienu, tādēļ iedzīvotājiem
10. un 11. jūlijā jārēķinās ar
zināmām neērtībām.
«Pilsētsaimniecība» informē,

ka, slēdzot Tērvetes ielas posmu no
Pavasara līdz Kļavu ielai, sabiedriskā
transporta kustība
notiks pa Raiņa, Jēkaba, Dārza un Tērvetes ielu. Slēgtas
būs autobusu pieturas Tērvetes ielā pie
Raiņa ielas, savukārt
pie Jēkaba un Raiņa
ielu krustojuma tiks
organizētas pagaidu
pieturas. Apstāties
remontdarbu laikā
nedrīkstēs Jēkaba
ielas posmā no Ābeļu
līdz Dārza ielai.

3
Īsi
 No 1. jūlija Jelgavas poliklīnika pazeminājusi maksu par vairākiem pakalpojumiem. Turpmāk

mazāk būs jāmaksā par konsultācijām
pie speciālistiem. Par pirmreizēju konsultāciju tie būs desmit lati līdzšinējo
15 latu vietā, bet par atkārtotu konsultāciju – astoņi lati (bija desmit). Pazeminātā maksa neattieksies vienīgi uz
tiem speciālistiem, kas nav poliklīnikas
darbinieki un sniedz savus pakalpojumus kā «viesārsti». Samazināta ir maksa
arī par ģimenes ārsta mājas vizītēm.
Par nepamatotu izsaukumu turpmāk
būs jāmaksā 12 lati, bet par pamatotu
– pieci lati.

 Līdz 31. augustam Latvijā
norisināsies akcija «Jaunieši
– zaļākai Latvijai». Tās laikā
skolēni un studenti, kas šovasar
vēlas nopelnīt kabatas naudu,
aicināti otrreizējai pārstrādei
nodot dažāda veida atkritumus. Jelgavā iespēja nopelnīt ir,
savākto nodot SIA «Dīlers metāls»
pieņemšanas punktā Aviācijas ielā.
Akciju rīko uzņēmums «Eleco» un
«Latvijas zaļais elektrons». Tajā kā
partneris iesaistījies arī uzņēmums
«Dīlers metāls», tādējādi nodot atkritumus iespējams arī mūsu pilsētā.
Tiesa gan – pieņemšanas punkta vadītājs Andrejs Rutkovskis uzsver, ka šeit
pieņem vien nolietotās elektropreces
un akumulatorus.

 Pavisam drīz Jelgavā darbosies veselības nozares «vienas
pieturas aģentūra», kas atradīsies Zemgales prospektā 3.

«Vienas pieturas aģentūrā» vienuviet
strādās Sabiedrības veselības aģentūra,
VOAVA un Veselības inspekcija. VOAVA
jau ir pārcēlusies, bet Veselības inspekcija to vēl nav izdarījusi – šī iestāde
uz jaunajām telpām varētu pārcelties
ar augustu, jo saskaņā ar šobrīd noslēgto telpu nomas līgumu par telpu
atbrīvošanu jābrīdina divus mēnešus
iepriekš. Galvenais ieguvums, izvietojot
trīs iestāžu speciālistus vienās telpās,
ir saīsināts laiks, ko klientam nāksies
patērēt.

 «Latvijas Zaļais punkts» un
Latvijas Lauksaimniecības universitāte šonedēļ parakstīja
unikālu sadarbības memorandu
– «Zaļās gribas apliecinājums»,
lai kopīgi stiprinātu zaļās domāšanas nozīmi un videi draudzīgus
principus. Zaļās gribas apliecinājums

uzskatāms par veiksmīgas sadarbības
sākumu, lai kopīgi stiprinātu zaļās
domāšanas nozīmi un veiktu dažādus
studentus motivējošus pasākumus,
sadzīvē un mācību procesā ievērojot
videi draudzīgus principus. LLU ir
pirmā augstskola, kas parakstījusi šo
memorandu.

 No 1. jūlija Jelgava kļuvusi par
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas
prezidējošo pilsētu, bet Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš – par LLPA prezidentu.

Biedrības dalībnieces par LLPA prezidējošo pilsētu kļūst rotācijas kārtībā
uz sešiem mēnešiem. LLPA mērķis ir
īstenot lielo pilsētu interešu aizstāvību
un veicināt to savstarpējo sadarbību un
attīstību. LLPA uzdevums ir valstī un ārpus tās robežām pārstāvēt lielo pilsētu
intereses un tiesības, kā arī organizēt
to pārstāvju viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus. LLPA sadarbojas ar
Saeimu, valdību un nozaru ministrijām,
lai lielajām pilsētām saistošie jautājumi
tiktu risināti, ņemot vērā lielo pilsētu
ieguldījumu budžetā un nacionālajā
kopproduktā valsts līdzsvarotas attīstības kontekstā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Piedāvā darbu
Graudu elevatora
vadītājam – mehāniķim.
Nepieciešama vismaz vidējā
speciālā izglītība un darba
pieredze šādā amatā, kā arī vēlamas angļu valodas zināšanas.
Pieteikumus un CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu: jelgdzrn@apollo.lv
vai faksu 63023328.
Tālrunis uzziņām – 26351966.
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Saistošie noteikumi Nr.09-6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
2. Saistošie noteikumi izdoti, lai
2.1. organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
2.2. veicot atkritumu apsaimniekošanu, netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un
veselība, kā arī personu manta;
2.3. atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā traucējošus trokšņus vai smakas.
3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi:
3.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās;
3.2. pakāpeniski ieviest atkritumu šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu;
3.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kas netiek pārstrādāti, tiktu apglabāti videi un
cilvēka veselībai nekaitīgā veidā;
3.4. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.
4. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – nederīgie dzīvsudraba termometri un
luminiscentās dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, nederīgie
medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu, elektrisko un elektronisko iekārtu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu
un transportlīdzekļu apkopes atkritumi;
4.2. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai
novietoti atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles, plaša patēriņa elektronikas
preces, sadzīves inventārs u.tml.;
4.3. būvniecības atkritumi – būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme u.tml.;
4.4. bioloģiski noārdāmie atkritumi – zāle, zari, lapas, koku, krūmu atgriezumi u.c.
augu valsts atlikumi, kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos apstākļos;
4.5. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē
radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot
bīstamos atkritumus;
4.6. šķidro sadzīves atkritumu radītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (neatkarīgi
no tā vai nekustamais īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā vai
Zemesgrāmatā), nekustamā īpašuma valdītājs, lietotājs vai pārvaldnieks, ja nekustamais īpašums nav aprīkots ar pieslēgumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, bet nekustamajā īpašumā radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti
un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā;
4.7. decentralizēta kanalizācijas sistēma – vieta, kur pieslēgšanās centralizētajai
kanalizācijas sistēmai ir ekonomiski neizdevīga vai neiespējama, speciāli izbūvēta
jebkāda veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina
līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni;
4.8. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana – šķidro sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana un to izliešana notekūdeņu pieņemšanas punktā (stacijā);
4.9. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kuram ir atbilstoši
transportlīdzekļi un inventārs šķidro atkritumu savākšanai un transportēšanai un
ir noslēgts līgums ar notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai
apsaimniekotāju;
4.10. notekūdeņu pieņemšanas punkts (stacija) – speciāli ierīkota un aprīkota vieta,
kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi
notekūdeņu pieņemšanai, to sastāva kontrolei, atšķaidīšanai un tālākai novadīšanai
pilsētas kanalizācijas sistēmā vai attīrīšanas ietaisēs;
4.11. mājsaimniecība – atkritumu radītāja – fiziskās personas – deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta;
4.12. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā;
4.13. pašvaldība – šo noteikumu izpratnē – Jelgavas pilsētas pašvaldība;
4.14. atkritumu šķirošana (dalīta vākšana) – atkritumu atsevišķa savākšana, atdalot
viena veida atkritumus no citiem, to nogādāšana atkritumu dalītās vākšanas punktos
vai laukumos un ievietošana speciālos konteineros;
4.15. dalītas vākšanas laukums – iežogots, cieta seguma laukums, kas aprīkots ar
lietus ūdens savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu, paredzēts dalīto atkritumu pieņemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un nodošanai tālākai pirmapstrādei;
4.16. dalītas vākšanas punkti – speciāli izbūvēti konteineru laukumi, kas aprīkoti
ar īpaši marķētiem un krāsotiem konteineriem, kuri paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
5. Noteikumos lietoti termini, kas atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likumā,
Ministru kabineta noteikumos Nr.985 «Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus» u.c. speciālajos normatīvajos aktos
lietotajiem terminiem.
6. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
7. Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas
zona.
II Atkritumu radītāja pienākumi
8. Atkritumu radītājam jāiekļaujas pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar komersantu par atkritumu savākšanu un
maksājot par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī šķirojot radītos atkritumus un
nogādājot tos savākšanai vai uzglabāšanai paredzētā vietā.
9. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa individuālā dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies
atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu
ar komersantu ir paredzēts konkrētās mājas apkalpošanai.
10. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā
telpa daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies
atkritumi jāievieto tikai konkrētajai mājai paredzētajos atkritumu konteineros.
11. Atkritumu radītājam – juridiskai personai – tā darbības rezultātā radušies atkritumi
jāievieto tajos atkritumu konteineros, kas norādīti ar komersantu noslēgtajā līgumā.
12. Vietās, kur pilsētā ir izveidoti atkritumu dalītās vākšanas laukumi un punkti,
atkritumu radītājam jāveic atkritumu šķirošana to rašanās vietā un tie jānogādā
tuvākajā atkritumu dalītās vākšanas laukumā vai punktā, ievietojot speciālajos
konteineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
13. Būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, tos aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot būvi ekspluatācijā,
jāuzrāda dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu un kurā norādīts nodoto
atkritumu apjoms.
14. Būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir
noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai cita
komersanta, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt būvniecības
atkritumu savākšanu, pakalpojumi vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu
būvniecības atkritumu savākšanas laukumu.
15. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizators, kurš nodrošina:

saistošie noteikumi
15.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
15.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā
laikā.
16. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus, ja:
16.1. kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā
vietā, kas saskaņota ar pašvaldību;
16.2. tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Ja
kompetenta iestāde konstatē kādus normatīvo aktu pārkāpumus, kompostēšana
tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai.
17. Atkritumu radītājam jānodrošina šķidro sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīves
notekūdeņu, izvešana uz notekūdeņu pieņemšanas punktu (staciju), izmantojot
specializēto transportu, no daudzdzīvokļu un viendzīvokļa (ģimenes mājām) dzīvojamajām mājām, kā arī citām ēkām Jelgavas pilsētas teritorijā, kuras nav pieslēgtas
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
III Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja un lietotāja pienākumi
18. Maksas par atkritumu apsaimniekošanu maksāšanas pienākums rodas nākamajā
mēnesī pēc īpašuma vai lietošanas tiesību iegūšanas, un šis pienākums izbeidzas
minēto tiesību zaudēšanas mēneša pēdējā datumā.
19. Viena mēneša laikā no maksāšanas pienākuma rašanās brīža nekustamā īpašuma
īpašniekam, valdītājam vai lietotājam jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju
par atkritumu savākšanu un jāizpilda līguma noteikumi.
20. Par šo noteikumu 19. punktā minētā līguma noslēgšanu ir atbildīgs nekustamā
īpašuma īpašnieks, bet, ja šo noteikumu izpratnē tāda nav, – fiziska vai juridiska persona,
kura nekustamā īpašuma lietošanas tiesības ieguvusi uz tiesiska darījuma pamata.
21. Pēc pieprasījuma nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam (tam,
kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju) rakstveidā jāsniedz pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo nekustamajā īpašumā (ēkā), ēkas labiekārtojumu (individuālā krāsns, individuālā centrālā
apkure), komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, kā arī ziņas par atkritumu veidiem un daudzumu.
22. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam jāizveido un jāuztur darba kārtībā atkritumu konteineru
laukumi vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, nodrošinot specializēto
transportlīdzekļu piekļūšanu.
23. Ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, jānodrošina šo
vadu regulāra apkope, konteineru telpu tīrība, kā arī specializētā transportlīdzekļa
brīva piekļūšana atkritumu konteineriem.
24. Vadoties no atkritumu daudzuma, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam
vai lietotājam jāpieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamā skaita konteineru novietošana.
25. Mazgabarīta konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu
izvešanas dienās jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā tā, lai
netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas
jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
IV Maksas par atkritumu apsaimniekošanu apmaksāšanas kārtība
26. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
27. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp komersantu un nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju
vai lietotāju.
28. Maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu tiek veikti šādā kārtībā saskaņā ar
Jelgavas domes apstiprināto normatīvo daudzumu:
28.1. pēc atkritumu radītāju grupām (daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamo
māju iedzīvotāji, iestādes, komersanti), par gada laikā uzskaitīto savākto atkritumu
daudzumu;
28.2. pēc atkritumu radītāju darbības veida.
29. Par atkritumu apsaimniekošanu maksā nekustamā īpašuma īpašnieks atbilstoši
no ēkas (būves) savākto atkritumu daudzumam un pašvaldības noteiktajai maksai
par atkritumu apsaimniekošanu. Par nekustamā īpašuma īpašnieku šo noteikumu
izpratnē ir uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir
nostiprinātas Zemesgrāmatā vai kurai piederošais nekustamais īpašums (ēka, būve)
līdz Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts
zemes dienestā (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā).
30. Maksu par atkritumu savākšanu un apglabāšanu no nekustamā īpašuma,
kurai šo noteikumu izpratnē nav īpašnieka, maksā nekustamā īpašuma lietotājs.
Par nekustamā īpašuma lietotāju šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma fiziska vai
juridiska persona:
30.1. kurai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu atjaunotas likumā noteiktajā
kārtībā un kura šo īpašumu ir pieņēmusi;
30.2. kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību, atsavinājuma vai cita tiesiska darījuma pamata.
31. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu no valstij vai pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma maksā šī nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs.
Par nekustamā īpašuma īpašnieku šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma iestāde,
kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Zemesgrāmatā. Par
lietotāju šī punkta izpratnē ir uzskatāma fiziska vai juridiska persona, kura nekustamā
īpašuma lietošanas tiesības ieguvusi uz tiesiska darījuma pamata.
32. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu
īpašnieki, nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglābšanu norēķinās
ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka (apsaimniekotāja) starpniecību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas dzīvokļu
īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav vienojušies citādi. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nav pārvaldnieka (apsaimniekotāja), maksu par atkritumu
savākšanu un apglabāšanu maksā ēkas īpašnieks (īpašnieki).
V Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
33. Atkritumu apsaimniekotājam jāveic visu pašvaldības administratīvajā teritorijā
savākto atkritumu izvešana no laukumiem, konteineriem, dalītās atkritumu vākšanas
punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo
aktu un ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem.
34. Atkritumu apsaimniekošanai jāizmanto specializētie transportlīdzekļi, iekārtas
un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.
35. Atkritumu apsaimniekotājam jāslēdz ar nekustamā īpašuma īpašniekiem,
valdītājiem vai lietotājiem līgumi par atkritumu savākšanu, kuros ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms un periodiskums, nodrošinot viņus ar sadzīves atkritumu
savākšanas konteineriem.
36. Vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem,
atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina atsevišķu veidu atkritumu (lielgabarīta,
būvniecības, bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšana.
37. Atkritumu apsaimniekotājam jāveic atkritumu konteineru uzstādīšana, labošana
un maiņa, ja atkritumu konteineri nav citas personas īpašums.
38. Atkritumu apsaimniekotājs vai tā pilnvarota persona uz sava rēķina veic atkritumu
konteineru laukumu satīrīšanu.
VI Atkritumu savākšana, pārvadāšana un apglabāšana
39. Jelgavas pilsētā noteikti šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:
39.1. izmantojot atkritumu konteinerus;
39.2. izmantojot atkritumu vadus (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās);
39.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos atkritumu dalītas vākšanas laukumos un punktos;
39.4. nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem slēdzot līgumus
ar komersantiem par saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktā un 4.5. apakšpunktā
minēto atkritumu savākšanu.
40. Aizliegts:
40.1. novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā
vietā, tajā skaitā nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c.,
vai ievietot citiem atkritumu radītājiem paredzētos konteineros;
40.2. ievietot atkritumus, kas radīti katra konkrētā atkritumu radītāja – fiziskās per-
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sonas mājsaimniecībā – konteineros, kas novietoti sabiedriskās vietās vai paredzēti
citu atkritumu radītāju apkalpošanai;
40.3. ievietot atkritumus konteineros, kas paredzēti šķiroto atkritumu savākšanai;
40.4. atkritumus dedzināt;
40.5. ierakt atkritumus zemē;
40.6. sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos atkritumus bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju;
40.7. konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot
kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus;
40.8. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos
atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt
papildu samaksu;
40.9. novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas
grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.
41. Nešķirotie atkritumi tiek savākti atbilstoši starp atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju noslēgtā līguma noteikumiem.
42. Konteineru laukumu izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet sabiedrisko konteineru laukumu vietas nosaka pašvaldība.
43. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks atbilstoši
higiēnas prasībām ierīko mazos atkritumu konteinerus (urnas), to dizains (forma,
krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar pašvaldību.
44. Mazo atkritumu konteineru (urnu) uzstādīšanu publiskajās vietās (parki, skvēri,
autobusu pieturas u.c.) organizē pašvaldība.
45. Jelgavas pilsētas administratīvā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, apglabājami atkritumu poligonā «Brakšķi», kas atrodas Līvbērzes
pagastā, Jelgavas rajonā.
46. Atkritumu poligonā «Brakšķi» tiek reģistrēti un kontrolēti visi ievestie atkritumi.
Poligona apsaimniekotājs par iepriekšējā mēnesī ievestajiem atkritumu veidiem un
daudzumu sniedz pārskatu pašvaldībai līdz nākamā mēneša beigām.
VII Šķiroto (dalīti savākto) atkritumu apsaimniekošana
47. Atkritumu radītājs šķiro tā radītos atkritumus, ja pašvaldība ir nodrošinājusi ar
atbilstošiem atkritumu konteineriem šķirotiem atkritumiem.
48. Atkritumu radītāji šķiro sadzīvē radītos atkritumus un nogādā tos atkritumu
dalītas vākšanas laukumā vai punktā novietotos ar noteiktām krāsām un uzrakstiem vai uzlīmēm apzīmētos speciālajos konteineros, kas paredzēti noteikta veida
atkritumu savākšanai.
49. Šķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.
50. Aizliegts nešķirotos atkritumus ievietot šķiroto atkritumu konteineros.
VIII Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
51. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (turpmāk – bīstamie atkritumi) radītājs:
51.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu sadzīves atkritumiem un uzglabā
bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku
dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
51.2. tos bīstamos atkritumus, kas tiek pieņemti pašvaldības izveidotajos dalītās
vākšanas laukumos (Salnas ielā 20, Jelgavā, un Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā), nogādā
šajos laukumos;
51.3. par pārējo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu slēdz līgumu ar komersantu,
kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis attiecīgu atļauju;
51.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.
52. Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:
52.1. saņem attiecīgo atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai;
52.2. izpilda attiecīgajā atļaujā noteiktās prasības atkritumu apsaimniekošanai.
IX Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
53. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākumi:
53.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju un izpildīt līguma noteikumus;
53.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas
tvertnēm (rezervuāriem);
53.3. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
53.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
53.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja
šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai
normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus
piemaisījumus lielākus par 50 mm;
53.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt
to sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
53.7. no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt un saņemt dokumentu
(pavadzīmi-rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
rekvizīti, un saglabāt to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;
53.8. saistošo noteikumu 48.7. apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt normatīvajos aktos noteiktajām valsts un pašvaldības amatpersonām.
54. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
54.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves
atkritumu savākšanu;
54.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai
apsaimniekotāju;
54.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto
specializēto transportu;
54.4. šķidro sadzīves atkritumu savākšanas dienā izsniegt šķidro sadzīves atkritumu
radītājam dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā norādīts savākto šķidro sadzīves
atkritumu daudzums, pakalpojuma sniegšanas datums un šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja rekvizīti;
54.5. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās
– notekūdeņu pieņemšanas punktos (stacijās);
54.6. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt
ziņas pašvaldībai.
55. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildu samaksu
par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus
lielākus par 50 mm vai to savākšanai nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana.
56. Maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek
noteikta, vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.
X Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
57. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek
sauktas pie administratīvās atbildības.
58. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu un naudas sodu
– fiziskām personām no desmit līdz simts latiem, juridiskām personām no piecdesmit
līdz piecsimts latiem.
59. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu un piemērot sodu ir tiesīgas sekojošas amatpersonas:
59.1. Jelgavas domes deputāti;
59.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
59.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
59.4. pašvaldības policijas darbinieki;
59.5. pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību amatpersonas savas kompetences
ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar Jelgavas
domes priekšsēdētāja rīkojumu.
60. Saistošo noteikumu 57. punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir tiesīgas naudas sodu līdz divdesmit latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas
vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs to neapstrīd.
61. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti
pašvaldības pamatbudžetā.
62. Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma
sekas un segt materiālos zaudējumus.
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Jelgavā – vicečempions šahā

Pieveic «Daugavu»

Dāvina boulinga spēli

Hallē var slidot

Jelgavas šahisti labi
nostartējuši Latvijas
2009. gada Atklātajā čempionātā šahā.
Augstākais mūsējo
sasniegums – Vitālija Samoļina 2. vieta.
Nepārspēts palika
sportists no Sanktpēterburgas – Daniils Lintčevskis. Otrs labākais jelgavnieku
sasniegums ir starptautiskā meistara
Artura Neikšāna (attēlā) izcīnītā 5. vieta.
Jāpiebilst, ka abi jelgavnieki spēlē arī
Latvijas valsts izlasē.
Sacensībās piedalījās 48 šahisti no Latvijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas,
tostarp seši jelgavnieki.

FK «Jelgava» Daugavpilī ar 2:1 pieveica
vietējo FC «Daugava». «Pieļāvām daudz
taktisku kļūdu. Sevišķi grēkoja Artjoms
Lonščakovs, kurš bieži rāvās uz malu, vienu
centra pussarga postenī atstājot Viktoru
Rezjapkinu. Ļoti labi nospēlēja Vugars
Askerovs. Arī vārtsargam labs mačs, tomēr
Šarūnam vēl ļoti daudz jāstrādā, lai nopelnītu pirmā numura godu. Priecē tas, ka
komanda kritiskos brīžos ir spējīga atrast
nepieciešamo taktisko risinājumu un to
realizēt. Zinājām, ka mājinieku vienība ir
jauna un azartiska, cenšas daudz uzbrukt.
Kontrolējām bumbu un nokausējām viņus.
Uz maiņu uznākušais Askerovs spēli saasināja, un mēs uzvarējām,» norāda treneris
Dainis Kazakēvičs. Mūsu komandā vārtus
guva A.Lonščakovs un Aivars Ķeris.

Sporta
kompleksā
«Zemgale»
ikviens
jubil ā r s
savā dzimšanas vai vārda dienā var
izmantot par brīvu boulinga celiņu.
«Jubilārs savā svētku dienā stundu var
izmantot boulinga celiņu par brīvu.
Uz viena celiņa var spēlēt pieci cilvēki.
Vienīgais nosacījums – jubilāram jāuzrāda pase,» informē sporta kompleksa
direktors Armands Ozollapa. Tiesa, par
apavu īri jāmaksā tik un tā – 80 santīmi
no personas.

Sākot no 4. jūlija, sporta kompleksa
«Zemgale» ledus hallē atsāksies publiskā slidošana. Līdz 14. jūlijam ledus
būs noslogots katru dienu no pulksten
8 līdz 20, tāpēc halle publiskajai slidošanai būs pieejama, sākot no pulksten
20. «Centīsimies kādu vienu pusotru
stundu atvēlēt publiskajai slidošanai.
Vēl nezinu, vai tas būs katru vakaru,
vai ik pāris vakarus – tas atkarīgs no
pieprasījuma un ledus noslogojuma,»
skaidro halles direktors Armands
Ozollapa. Šāds darba laiks būs visu
vasaru, bet septembrī tie mainīsies.
Pieaugušajiem par stundu jāmaksā
divi lati, bet bērniem līdz 14 gadu
vecumam – lats. Savukārt par slidu
nomu – lats.

Uzvaras Ziemeļeiropas
posmā
M ū s u
ūdensmotosportisti
aizvadījuši kārtējās sacensības – Ziemeļeiropas kausa 1. posmu Somijā. Šajās
sacensībās mūsu sportistiem divas
pirmās vietas, viena otrā un viena
ceturtā vieta. Nepārspēti palika
Jānis Uzars un Liene Allere. Latviju
sacensībās Somijā pārstāvēja četri
«Latvia Jet Ski Racing Team» sportisti
– L.Allere, J.Uzars, Artūrs Brencis un
Pēteris Igals. Nākamās sacensības
mūsējiem – Ziemeļeiropas kausa 2.
posms 10. un 11. jūlijā.

Jelgavā – starptautiska nometne
daiļslidotājiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā pulcējušies ap 60
bērnu, kas gan mūsu, gan
savu, gan augstas klases
Krievijas speciālistu pavadībā apgūst daiļslidošanas
tehniku – Jelgavas Ledus
hallē notiek starptautiska
nometne daiļslidotājiem.
Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris un nometnes organizators Andrejs Brovenko stāsta, ka
šī ir nometne ne tikai daiļslidotājiem,
bet arī mācību stunda treneriem.
«Nometnē piedalās un ar padomu
palīdz vairāki ārvalstu speciālisti,
bet īpaši gribētos pieminēt Jevgeņiju
Rukavicinu – augstas klases treneri
no Krievijas –, pie kura trenējas gan
Krievijas, gan pasaules vadošie spor-

tisti,» teic A.Brovenko.
Šī nometne galvenokārt veltīta tehnikas slīpēšanai un pilnveidošanai, kā
arī tam, lai treneri uzzinātu jaunākās
tendences sporta veidā. «Bērni apgūst
lēcienus, soļus, griezienus un citus
elementus. Katru elementu viņiem
rāda, skaidro un māca pa daļām,
līdz ar to sanāk pamatīgi apgūt visas
šīs tehniskās lietas,» par nometnes
galvenajiem principiem stāsta organizators. Elementu tehniku apgūst
arī treneri, jo šajā nometnē mācību
metodika netiek apspriesta. «Arī
daiļslidošanā visu laiku kaut kas mainās. Tā kā nesen tika ieviesta jauna
tiesāšanas sistēma, mainījušies arī
sportistu uzdevumi, un treneriem jādomā, kā un kurus elementus izpildīt,
lai sportists savāktu maksimāli daudz
punktu,» skaidro A.Brovenko.
Jāatzīmē, ka jaunie sportisti no-

Sporta pasākumi
 9. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 6. etaps. Pulksten
19 – «Ozolnieki» – «Slow Moution»;
pulksten 20.20 – «Olimps» – «Pārliel
upe» (stadionā Ānē).
 11. jūlijā pulksten 12 – «Kapteiņu
kauss»: regate ķīljahtām, mikrokreiserjahtām un «Laser» klasei (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
 13. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 7. etaps. Pulksten
19 – «Blice» – «JSFB-RAF»; pulksten
20.20 – «Jelgavas Blice» – «Batonini»
(stadionā Ānē).

 14. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 7. etaps. Pulksten
19 – «Olimps» – «LDZ»; pulksten
20.20 – «TPRNN» – «Olaine» (stadionā Ānē).
 14. jūlijā pulksten 18 – Latvijas jaunatnes futbola līgas čempionāta spēle
U-18: FK «Viola» – Ogres SC/Staicele
(Daugavas stadionā).
 15. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 7. etaps. Pulksten
19 – «Ozolnieki» – «FK.87»; pulksten
20.20 – «Brankas» – «Pārlielupe» (stadionā Brankās).

metnē apgūst ne tikai slidošanas
tehniku, bet arī horeogrāfiju – gan
Latvijas, gan Krievijas speciālistu
vadībā. «Horeogrāfi slidotājiem
māca plastiku un kustības, kas ir
neiztrūkstoša daiļslidošanas daļa,»
piebilst Jelgavas Ledus sporta skolas
daiļslidošanas treneris.
A.Brovenko novērojis, ka bērni pret
slidošanas treniņiem izturas ļoti nopietni un cītīgi mēģina izpildīt treneru norādījumus. Tiesa, ne visiem tas
izdodas vienlīdz labi, savukārt tiem,
kam padodas, tiek doti sarežģītāki
uzdevumi, tādējādi neviens ne mirkli
nevar atslābt. «Jāteic, ka ne tikai
treneri augstu vērtē iespēju pamācīties no augstas klases speciālistiem.
Arī bērni izjūt tādu kā pacēlumu
un trenējas daudz cītīgāk, zinot, ka
treneris strādā ar pasaulē zināmiem
daiļslidotājiem,» tā A.Brovenko.
Pavisam nometnē piedalās ap 60

Meklē darbu
Steidzami – jebkādu darbu. Ir B kategorijas autovadītāja apliecība, stāžs 19 gadi.
Tālrunis 25924185.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
turpina skolēnu uzņemšanu
vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmā
ar inženierzinātņu ievirzi.
Skolēniem, mācoties šajā programmā, iespēja iegūt padziļinātas zināšanas matemātikā, fizikā.
Ievads inženierzinātnēs un datorizētās projektēšanas pamati tiks mācīti sadarbībā ar LLU, dodot
iespēju programmas beidzējiem veiksmīgi turpināt studijas LLU Tehniskajā fakultātē.

Jaunie daiļslidotāji no Latvijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas nometnē
galvenokārt apgūst dažādu elementu tehniku, kā arī horeogrāfiju. No pasaulē zināmā krievu trenera Jevgeņija Rukavicina nometnē mācās ne tikai
bērni, bet arī treneri.
Foto: Kristaps Hercs
daiļslidotāju no Latvijas, Krievijas,
Igaunijas un Lietuvas. No Jelgavas
Ledus sporta skolas tajā startē 15
daiļslidotāji – tie, kuri vēlējās, jo
šoreiz nebija nekādu atlases kritēriju un varēja pieteikties ikviens.

Nometne Jelgavā notiek no 4. līdz
22. jūlijam, bet daļa speciālistu un
jauno slidotāju prom dosies agrāk,
jau nākamās nedēļas pirmajā pusē.
Jāpiebilst, ka šāda nometne mūsu
pilsētā notiek pirmo reizi.

Sieviete (26) – pārdevējas, pavāra palīga
vai kādu citu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29749238.

Sieviete (37) – auklītes darbu. Ir pieredze.
Var piedāvāt veca cilvēka aprūpēšanu. Var
piedāvāt arī citu darbu. Tālrunis 25935092.

Skolotājs – vasaras sezonā.
Privātstundas vācu, krievu (kā svešvaloda)
valodā, vēsturē. Tulko.
Vada kultūras tūrisma ekskursijas.
Tālrunis 26872900.

Mēbeļu tapsētājs, antīko mēbeļu restaurators, galdnieks ar pieredzi.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29639962, 63027358.

Automātisko laistīšanas
sistēmu zālienam
un dobēm projektēšanā un ierīkošanā.
Tālrunis 26451795.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Saulītes rakari»
uzņem 1,5 – 7 gadus vecus bērnus grupās ar latviešu valodas apmācību.
Pieteikšanās Skautu ielā 1a, Jelgavā.
Tālrunis 29379286, e-pasts: p.i.i.rakari@inbox.lv

piedāvā darbu frizieriem,
kosmetologam un manikīra
meistaram ar savu klientūru.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975; 29608278.
Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!
Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus, kā arī licencētas izglītības iestādes savus
sludinājumus laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

var iesniegt pašvaldības aģentūras «Zemgales
INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214 pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

Aizsaulē aizgājuši
Saskaņā ar Jelgavas domes 2009. gada 21. maija lēmumu Nr.6/8 tiek nodota sabiedriskai
apspriešanai detālplānojuma 1. redakcija teritorijai starp Zemgales prospektu, Sporta
ielu un dzelzceļu (platība ~ 83 786 m2).
Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš – līdz 31.07.2009. Interesenti (fiziskās un
juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai
Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 13.30. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, tālrunis 63005569.

ALBERTS MILEIKA (dz. 1982. g.)
ZINAIDA PAŅINA (dz. 1924. g.)
MILDA RUBLĪTE (dz. 1941. g.)
NATAĻJA ZAHARECA (dz. 1977. g.)
JEĻENA ZAIKOVSKA (dz. 1941. g.). Izvadīšana 9.07. plkst.12 Zanderu kapsētā.
STAŅISLAVA ŠMALE (dz. 1918. g.). Izvadīšana 9.07. plkst.10.30 Baložu kapsētā.
IVANS GRIGORJEVS (dz. 1927.). Izvadīšana
11.07. plkst.15.45 Meža kapsētā.

6
13. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls.11.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 816.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 122.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5104.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 61.sērija.
10.50 «Vienīgi mīlestība». Mākslas filma. 1. sērija.
12.20 «Ielas garumā». Biķernieku iela. 1.daļa.*
12.50 «Cukura nams». LTV iestudējums. 7. un 8.sērija.
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 816.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5105.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 173. un 174.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica».
Dienasgrāmata.
21.25 «Zini vai mini!»* TV spēle. Vada S.Freiberga.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Galva. Pils. Sēta».
23.30 «Vienas vasaras zieds».
LTV iestudējums. 5. un 6.sērija.

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 58.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 284.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā.
2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 58.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viese – B.Sipeniece-Gavare.
18.10 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 284.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 20.sērija.
20.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
20.35 «Slepkavība vasarnīcā». Melodrāma. 2008.g.
22.10 «Krējums… saldais».
22.40 «SeMS».*
24.00 «24 stundas 3». Seriāls. 3.sērija.
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 38.sērija.
10.00 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 48.sērija.
12.30 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 38.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla». Seriāls. 17.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 101.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».Seriāls. 84.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». Komēdijseriāls. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Slazds» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.(noslēguma) sērija.
22.00 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 13.sērija.
22.55 «Nikita». ASV seriāls. 6.sērija.
23.50 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 19.sērija.
0.55 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 44.sērija; SMS ar iepazīšanos.
1.50 «Aplaupīšana». Lielbritānijas kriminālfilma. 2008.g.
3.40 «Pirmdzimtais». ASV trilleris. 2007.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 101.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 47.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 4.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
9.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 15.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 141.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 406. un 407.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 9.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 24.sērija.

tv programma
22.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 7.sērija.
23.50 «Vaļsirdīgā atzīšanās» (ar subt.).
0.25 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 18.sērija.
1.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Divi kapteiņi» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 1976.g. 1.sērija.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

14. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 817.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 123.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5105.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 62.sērija.
10.50 «Maharals». Piedzīvojumu filma bērniem.
12.40 «Fantadroms. Puķes». «Fantadroms. Saldējums».
Studijas Dauka animācijas filmas.
12.55 «Viss notiek».*
13.25 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica».
Dienasgrāmata.*
13.40 «Latvija var!»*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 817.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5106.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 175. un 176.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Izdevīgs gadījums». Kriminālkomēdija.
22.45 «Kopā».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Brāļi un māsas». 21.sērija.
24.00 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.30 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 59.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 285.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 59.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viešņa – A.Poiša.
18.10 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 285.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 21.sērija.
20.05 «Luangvas stārķi». Francijas dokumentāla filma.
21.00 «Ceļā ar kameru».
21.30 «olimpiade.lv».
21.45 «Sporta studija». Tiešraide.
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Zebra».*
23.20 «SeMS».*
0.40 «24 stundas 3». Seriāls. 4.sērija.
1.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 39.sērija.
10.00 «Superdeiva ekstrēmie piedzīvojumi».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
11.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 39.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla». Seriāls. 18.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 102.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis». Seriāls. 85.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». Komēdijseriāls. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 19. un 20.sērija.

22.50 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 11.sērija.
23.50 «Pasaules pokera turnīrs». 3.sērija.
1.30 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 20.sērija.
2.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 45.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.25 «Nikita». ASV seriāls. 6.sērija.
4.15 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 102.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 5.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 16.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 142.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 408. un 409.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 10.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 8.sērija.
21.55 «C.S.I. Ņujorka 3». ASV seriāls. 6.sērija.
22.50 «Melnā maska 2: masku pilsēta».
ASV un Honkongas spraiga sižeta filma.
0.50 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Vienīgā» (ar subt.). Krievijas drāma. 1975.g.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

15. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 818.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 124.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5106.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 63.sērija.
10.50 «Pols Gogēns». Dokumentāla filma.
11.45 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.50 No TV videofondiem. «Laikmeta pieskāriens».
Rīgas jūras līcis, Kurzemes piekraste.*
13.40 «Astoņas stundas». *
13.55 «Kopā».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.55 «Dabas grāmata».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 818.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5107.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 177. un 178.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 13.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Vijaya». Dokumentāla filma.
22.30 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «LTV portretu izlase». Diriģents M.Sirmais.*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Jāšanas sports.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 60.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.05 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.25 «SeMS».*
12.45 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 286.sērija.
13.30 «TV motors».
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 60.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesis – L.Reiniks.
18.10 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 286.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 22.sērija.
20.05 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 34.sērija
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20.55 «Donavas ūdenspolicija». Seriāls. 10.sērija.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 Pludmales volejbola apskats.
22.45 «Nākotnes parks».*
23.15 «SeMS».*
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 40.sērija.
10.00 «Rekša bērnība». Ģimenes piedzīvojumu filma.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 40.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 19.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 103.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis». Seriāls. 86.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». Komēdijseriāls. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
21.55 «Kalnietis. Sākums». Lielbritānijas, ASV un Lietuvas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.45 «Draugi 5». ASV seriāls. 6.sērija.
0.15 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 21.sērija.
1.10 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 46.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.10 «Pasaules pokera turnīrs». 4.sērija.
3.45 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 11.sērija.
4.35 «Kāpēc tā gadījās».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 103.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 73.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 6.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 1.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 143.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 410. un 411.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 11.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
22.05 «Kamenska» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
0.10 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
1.10 «Dubultspēle 4». Seriāls. 13.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Maksims Perepeļica» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1955.g.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

16. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 819.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 125.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5107.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 64.sērija.
10.50 Starptautiskais sporta deju festivāls
«GE Money Grand Prix Latvija».*
11.45 Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pilsētas». Ikšķile.*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Kāzu festivāls Hainaņā». Dokumentāla filma.
13.40 «Vertikāle».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*

15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.55 «Juniors TV».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 819.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5108.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 179. un 180.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Savvaļas rozes». 5.sērija.
21.55 «Dzejnieces Ārijas Elksnes likteņstāsts».
22.50 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Astoņas stundas».
23.35 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 10.sērija.
0.20 «Latvijas balsis pasaulē». M.Kovaļevska.*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Jāšanas sports.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 61.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.30 «Luangvas stārķi». Dokumentāla filma.
12.25 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 287.sērija.
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 61.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesi – drupa Linga.
18.10 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 287.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 23.sērija.
20.05 «Asinis mūsu mobilajos». Dokumentāla filma.
21.00 «Ēnas zona».*
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Dzelmē». ASV fantastikas drāma. 2005.g.
23.35 «SeMS».*
0.55 Pludmales volejbola apskats.*
1.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 41.sērija.
10.00 «Sapnis vasaras naktī».
Spānijas animācijas filma bērniem.
11.30 «Govs un Cālēns». Animācijas filma.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 41.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla». Seriāls. 20.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 104.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis». Seriāls. 87.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.18 «Swedbank senioru akcija».
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». Komēdijseriāls. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
22.55 «Čarters» (ar subt.). Krievijas katastrofu filma.
0.35 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.). Krievijas
dokumentāla filma. 259. un 260.sērija.
1.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 47.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.30 «Kalnietis. Sākums». Lielbritānijas, ASV un Lietuvas
fantāzijas piedzīvojumu filma.
4.05 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 28. un 29.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 104.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 74.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 7.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 2.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 144.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 412. un 413.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 12.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 3.sērija.
21.55 «Sestais prāts». ASV mistikas trilleris.
24.00 «Lasvegasa 2». Seriāls. 13.sērija.
0.55 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 11.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
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8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Sākums» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 1970.g.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

17. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 820.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 126.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5108.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 65.sērija.
10.45 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Kambodža – zīda dvēsele». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.55 «Tu esi Latvija!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 820.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5109.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 181. un 182.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 15.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Uz mūžu un vienu dienu». Melodrāma.
22.45 «Mikrofona aptaujas koncerti».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mikrofona aptaujas koncerti».*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Jāšanas sports.*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 62.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 28.sērija
12.25 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 288.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā.
2007.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 62.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesis – A.Ērglis.
18.10 «Muhtara atgriešanās 2» (ar subt.). 288.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 24.sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 10.sērija
20.50 «Ēnas zona».*
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 3. un 4. sērija.
23.20 «SeMS».*
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 42.sērija.
10.00 «Policijas stāsts 3».
Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1992.g.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 42.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla». Seriāls. 21.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 105.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas seriāls.
88.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.40 «Krokodils Dandijs 2».
Austrālijas piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
23.45 S.Sīgala filmu vakars. «Nāves briesmās».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1994.g.
1.45 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 48.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.40 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
3.35 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
4.30 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 30. un 31.sērija.

5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 105.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 74.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 8.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
Raidījums. 105.sērija.
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 3.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 145.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 414. un 415.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Pārvērtību meistars». ASV komēdija.
22.00 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
Starptautiskais humora festivāls. 1.sērija.
23.50 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 32.sērija.
0.20 «Šķērsojot laika jūru». ASV piedzīvojumu filma.
1.15 «Pirms laika dzimušie». Dokumentāla filma.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Zilās asinis» (ar subt.). Dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).

18. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.25 «Zaļais īpašums».*
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 44.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 58.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Uz mūžu un vienu dienu».
Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.35 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Deju svētkiem – 60.*
15.05 «LTV portretu izlase». Horeogrāfs Uldis Žagata.*
15.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 91. un 92. sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Kāzu festivāls Hainaņā». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Airu iela.*
19.00 «Puika». Rīgas kinostudijas mākslas filma. 1977.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.10 «Kuldīgā, krodziņā pie Paula».
23.15 «Nakts ziņas».
23.20 «Rotaļas pazemē». Brazīlijas romantiska drāma.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 Pludmales volejbola apskats.*
13.00 «Jeļcins. Cita dzīve» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. *
16.00 «Zibens spēriens». Francijas seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 «Krējums… saldais».*
17.30 «Asinis mūsu mobilajos». Dokumentāla filma.
18.25 «Skumju un prieka dievs» (ar subt.).
Krievijas drāma. 2007.g.
19.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.20 «Žurnāls Eva». Francijas seriāls. 5. un 6.sērija.
21.20 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
21.50 «Doktors Mārtins». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
23.25 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 20.sērija.
0.10 «Bikini meitenes». 16.sērija.
0.40 «Seksa faili». Virtuālais sekss.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 11.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 15.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 14.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Māsas Olsenas: Saldie sešpadsmit».
ASV piedzīvojumu komēdija.
11.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
12.00 «Tēta advokāts». Vācijas romantiska komēdija.
13.55 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
14.35 «Ekstrēms tuvplānā».
15.30 «Jaunais vilnis 2008». 5.koncerts.
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 82.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Mūza». ASV komēdija.
23.10 «Īstā Kankuna». ASV dokumentāla filma.
0.55 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma. 49.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
1.55 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija.
3.45 «Nāves briesmās».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
5.35 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 76.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 8.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 6.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Raidījums. 5.sērija.
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «Trakais ceļojums».
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
12.55 «Ādamsoni». Humora seriāls.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Raidījums. 5.sērija.
14.15 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
Starptautiskais humora festivāls. 1.sērija.
16.10 «Sarežģītais bērns 2». ASV komēdija.
18.00 «K-911». ASV detektīvkomēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazulis pilsētā». ASV ģimenes komēdija.
22.10 «Ekstrēmais randiņš». ASV komēdija.
0.05 «Krustnesis». Mākslas filma.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.30 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Par Sarkangalvīti» (ar subt.).
Baltkrievijas pasaku filma.
16.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.). Seriāls.
17.00 «Staļins. Cīņa par varu» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
20.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
23.00 «Erotiskie stāsti. Slepenie mīlnieki».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.45 «Erotiskie stāsti. Melnais bambuss».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

20. jūlijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 45.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 59.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā».
Latvijas TV seriāls. 17. un 18.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.35 «Meža vistas». Vācijas ģimenes filma. 2006.g.
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 93. un 94.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls ceļojumu seriāls.
Vides filmu studija, 2006.g. 5.sērija.
17.00 «Kambodža – zīda dvēsele». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Strādājam laukos».
19.05 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas
piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Vienīgi mīlestība». ASV drāma. 1998.g. 2.sērija.
22.25 «Nakts ziņas».
22.30 Opermūzikas svētki Jūrmalā. Galā koncerts.*

LTV 7
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Neparastās lietas». Seriāls. 3.sērija.
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Akvanauti». Seriāls. 4.sērija.
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.00 «Sapnis ziemas naktī» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 2003.g. 1. un 2.sērija.
19.00 «Ceļā ar kameru».
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19.30 «Skumju un prieka dievs» (ar subt.). Krievijas drāma.
20.55 «Radību mokas». ASV komēdija.
22.30 «Netīrā dzīve». Seriāls. 2.sērija.
23.20 «TV motors».*
23.50 «Trakas izklaides». Seriāls. 2007.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 16.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā Latvija ‘07». 4.sērija.
10.40 «Betmens un Robins».
ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
13.00 «Āfrika, mana mīla». Vācijas laikmeta drāma.
14.50 «Dons Žuans de Marko». ASV romantiska komēdija.
16.50 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 «Komisārs Reksis». Seriāls. 90.sērija.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 «Mājupceļš gadu garumā». Dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.22 Sporta ziņas.
20.30 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Dzīvības pierādījums». ASV politisks trilleris.
23.30 «Romeo ir jāmirst». ASV spraiga sižeta filma.
1.40 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.40 «Mūza». ASV komēdija.
4.15 «Kāpēc tā gadījās».
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 20.sērija.

TV3
5.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 7.sērija.

8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Simpsoni 18». Seriāls. 17.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Trakais ceļojums».
12.00 «Nebeidzamā mīla». Indijas muzikāla melodrāma.
15.40 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
15.55 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 23.sērija.
16.50 «Kobra 4». Seriāls. 1.sērija.
17.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 10.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības. 11.sērija.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Pasauļu karš». Fantastikas spraiga sižeta filma.
22.05 «Neaizskaramie». ASV krimināldrāma.
0.20 «12 terora dienas». Dienvidāfrikas trilleris. 2004.g.
2.05 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
2.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Petrova un Vasečkina brīvdienas» (ar subt.).
Krievijas komēdija bērniem.
16.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.). Seriāls.
17.00 «Māris Liepa» (ar subt.). Dokumentāla filma.
18.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Ankor, vēlreiz ankor!» (ar subt.). Krievijas drāma.
20.50 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
22.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.05 «Erotiskie stāsti. Satīrs».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.45 «Erotiskie stāsti. Zazela». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.
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notikumi

Kultūras pasākumi
Smilšu skulptūru festivāls

 No 10. līdz 12. jūlijam – 3. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs 2009». Skulptūru parks atvērts no pulksten 11 līdz 24 (Uzvaras
parkā).
 10. jūlijā pulksten 19 – 3. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla atklāšana. Piedalās «Opus pro» un «Otra puse», īpašie viesi – Lietuvas labākā grupa
«Skamp», kas vairākas reizes nominēta MTV Eiropas mūzikas gada balvai. Ap
pusnakti – «Fire spirit» un «Pulse effect» ugunsšovs (Uzvaras parkā).
 12. jūlijā – Ģimenes diena ar aktivitātēm pašiem mazākajiem – «SEB bankas» smilšu rotaļu laukums, Jūrmalas teātra izrādes: pulksten 13 – «Kas zaķīti
pasargās?», pulksten 15 – «Reiz bija...» (Uzvaras parkā).

Ceturtdiena, 2009. gada 9. jūlijs

«Karot» Jelgavas korī
vēlas daudzi

Jelgava bija
pirmā pilsēta, kur notika
dalībnieku
atlase šovam
«Koru kari
2», ko TV3
sāks demonstrēt rudenī.
Atrādīt savu
varēšanu bija
ieradušies ap
150 dalībnieku, taču korī
iekļūs vien
sešpadsmit
– astoņi puiši
un astoņas
dāmas.
Foto: Kristaps
Hercs

«Baltica 2009» diena Jelgavā

 11. jūlijā – «Baltica 2009» diena Jelgavā. Pulksten 12 – bērnu un jauniešu
folkloras konkurss «Teci, teci, valodiņa», «Anekdošu virpulis», «Dziesmu dziedu,
kāda bija» un Klaberjakte laureātu koncerts «Es mācēju, es mācēju, ko tie citi nemācēja jeb Kā mežā sauc, tā atskan». Scenārijs, režija – Māra Mellēna, koncertu
vada – Gita Lancere. Pulksten 14.30 – svinīgā «Baltica 2009» Jelgavas dienas
atklāšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. Pulksten 15
– koncerti Jelgavas parkos un skvēros: Jelgavas pils parkā, Jelgavas Pils salā,
Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz kultūras nama, gājēju ielā pie kafejnīcas
«Silva», Raiņa parkā, pie muzikālās kafejnīcas «Cepuri nost». Saraksts ar ielu
koncertu dalībniekiem pieejams portālā www.jelgavasvestnesis.lv. Pulksten
15.30 – koncerts (Uzvaras parkā). Pulksten 18 – dižkoncerts (Uzvaras parkā).
Scenārija autore – Helmī Stalte, režisore – Anna Jansone. Pulksten 20.30
– danči un dalībnieku vakars. Pulksten 20.30 – Kurzemes un Skotijas stāstnieki
(muzikālajā kafejnīcā «Cepuri nost»). Koncertus Jelgavas dažādās vietās visas
dienas garumā sniegs vairāk nekā 60 folkloras ansambļi un kopas no Latvijas
un ārzemēm, kopā 1000 dalībnieki.

Bumbierei būs jauns piemineklis,
kam ziedojumus vāc arī pa tālruni
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušā mēneša beigās estrādes dziedātājas Noras Bumbieres fondam pieci mākslinieki
iesnieguši jaunas skices un
miniskulptūras – vīzijas par to,
kāda varētu izskatīties estrādes
dziedātājai veltītā skulptūra, jo
iepriekšējā ideja par akmens
ziedu pušķi ar granīta ziediem
netika akceptēta. Lai savāktu
naudu piemineklim, jau pagājušās nedēļas nogalē Latvijā
sākusies koncerttūre. Šajā reizē
ir iespēja ziedot arī pa tālruni.
Jau pērn jelgavnieki bija aicināti izteikt
savu viedokli par mākslinieka Paula
Jaunzema veidoto skulptūru N.Bumbierei
– akmens ziedu pušķi ar granīta rozēm.
Taču noteikumi paredz, ka jāizvēlas no vairākām idejām, tāpēc šogad rīkots atkārtots
skiču konkurss.
N.Bumbieres fonda dibinātāja mākslinieces māsa Māra Zustrupa atklāj, ka
skices un jau gatavas mazās skulptūras
iesnieguši pieci Latvijas mākslinieki
– P.Jaunzems, Ledus un Smilšu skulptūru
festivāla dalībnieki Kārlis Īle un Ģirts Bur-

vis, jelgavniece Nellija Skujeniece un Ligita
Franskeviča. Plānots, ka skices 20. jūlijā
novērtēs pašvaldības Estētikas komisija,
kas arī noteiks, kura autora redzējums ir
atbilstošākais N.Bumbieres piemineklim.
Jau aizvadītajās brīvdienās, lai vāktu ziedojumus N.Bumbierei veltītajai skulptūrai,
Latvijā sākušies koncerti. «Finansiālu
apsvērumu dēļ koncertus esam apvienojuši
ar konkursu «Dziesma manai paaudzei»,
kurā uzstāsies arī fonda lielākie draugi,»
stāsta M.Zustrupa. Kaut arī Estētikas komisija savu vērtējumu jau būs izteikusi, arī
apmeklētājiem katrā koncertā tiks dota iespēja noteikt sev tīkamāko skulptūru. «Ja
komisijas un skatītāju domas atšķirsies,
komisijai iesniegsim izskatīt arī publikas
vērtējumu,» piebilst M.Zustrupa.
Koncerttūre sākās pagājušajā nedēļā ar
Viktora Lapčenoka, Margaritas Vilcānes,
Iras Kraujas, Daigas Petkēvičas, Normunda Jakušonoka un citu mākslinieku
piedalīšanos.
«Jelgavniekiem būs iespēja māksliniekus un jaunos talantus satikt fonda
rīkotajā talantu konkursa noslēgumā 23.
oktobrī, kas notiks mūsu pilsētā,» stāsta
M.Zustrupa.
Līdz augusta vidum piemineklim līdzekļus var ziedot arī pa tālruni 90006582.
Noras Bumbieres fonda dibinātāja mākslinieces māsa
Māra Zustrupa
atklāj, ka pieminekļa skices
un jau gatavas
mazās skulptūras iesnieguši
pieci Latvijas
mākslinieki.
Foto:
Kristaps Hercs

 Sintija Čepanone

«Jelgavnieki ir brīnišķīgi
dziedātāji, ļoti muzikāli un
labi sagatavoti. No tiem
apmēram 150 cilvēkiem, kas
bija atnākuši uz «Koru karu»
atlasi Jelgavā, varētu izveidot ne vienu vien spēcīgu
kori,» teic Žoržs Siksna, kurš
vadīs mūsu pilsētas kori televīzijas šovā «Koru kari 2».
Jelgava bija pirmā pilsēta, kur noritēja dalībnieku atlase šovam «Koru kari»,
un 3. jūlijā kultūras namā drūzmējās
visi tie, kas vēlas iekļūt Jelgavas kora
sastāvā. Kopumā žūrija noklausījās ap
150 dalībnieku, un šonedēļ tiks paziņoti tie astoņi puiši un astoņas dāmas, kas
šovā pārstāvēs mūsu pilsētu. Vakar notika atlases 2. kārta, uz kuru bija uzaicināti tie 10 puiši un 16 meitenes, kas,
pēc žūrijas vērtējuma, bija labākie no

labākajiem. «No viņiem jāizvēlas tikai
sešpadsmit,» tā Ž.Siksna, neslēpjot, ka
galavārds piederēs koncertmeistaram
Ingum Leilandam un diriģentei Anitai
Lieknai. «Es varu novērtēt solo sniegumu, taču jāraugās, kā šī balss iederēsies
korī. Neslēpšu, ka no kora mākslas es
neko daudz nesaprotu, tāpēc paļaujos
uz kordiriģentiem,» tā mākslinieks,
pārliecināts, ka izdosies izveidot patiesi
spēcīgu un šovā konkurētspējīgu kori.
A.Liekna, kas uzņēmusies kūrēt
Jelgavas kora organizatorisko pusi,
piebilst, ka izvēlētajiem pretendentiem
visiem ir muzikālā izglītība, un vakar,
piesaistot arī «Benefices» vadītāju
Anniku Andersoni, meklēts labākais
kora sastāvs – gan vokālā, gan atraktivitātes ziņā. A.Liekna pieļauj, ka
divus puišus un divas meitenes varētu
atstāt rezervē, jo, uzsākot intensīvākus
mēģinājumus, sastāvu nedaudz varētu
nākties mainīt, lai koris skanētu patiesi
profesionāli.

«Protams, mums svarīga ir balss,
taču jāņem vērā, ka «Koru kari» ir šovs.
Tā nav tikai kora māksla vien! Acīs ir
jābūt mirdzumam, aizrautībai un, protams, labai balsij,» tā A.Liekna.
Ž.Siksna teic – ja šovā uzvarēs Jelgavas koris, tad iegūtā naudas balva
tiks veltīta Noras Bumbieres piemiņas
akmens izveidei. «Mēs visi esam iesaistījušies Noras Bumbieres fondā, arī ļoti
daudz jauno mākslinieku, kas bija ieradušies uz atlasi, savus spēkus iepriekš
bija izmēģinājuši šī fonda rīkotajos
konkursos, tieši tādēļ esam nolēmuši
naudu veltīt pieminekļa izveidei,» tā
Jelgavas kora vadītājs.
Jāpiebilst, ka atlases konkursi šova
«Koru kari» 2. sezonai turpināsies visu
jūliju vairākās Latvijas pilsētās. Pašlaik
ir zināms, ka koris būs mūsu pilsētai
un to vadīs Ž.Siksna, Rīgas kori vadīs
Jolanta Gulbe, Madonas kori – Ieva
Kerēvica, Jēkabpils – Aigars Grāvers,
Limbažu – Ingus Ulmanis.

Kāpēc vēlaties piedalīties «Koru karos»?
Lāsma Barona:
«Man vienkārši patīk
dziedāt un gribas, lai
mani redz televīzijā! Pagājušajos «Koru
karos» atbalstīju Daugavpils Oranžo kori,
un šoreiz nolēmu pamēģināt pati, jo, šķiet,
man ir laba balss. Savulaik esmu dziedājusi
dažādos ansambļos, koros, tostarp «Mītavā», taču tagad balsi trenēju, dziedot
tāpat. Ceru, ka atlasē man veiksies – esmu
sagatavojusi divas dziesmas: «Don’t speak»
un mūsu pašu «Dzērvenīti». Kaut arī man
tuvāks ir pops un roks, Jelgavas kora sastāvā
šovā esmu gatava dziedāt visu!»

Vera Šerna:
«Šovā gribu piedalīties sava prieka pēc,
un radi un draugi
mani atbalsta. Tiesa
gan – mazliet esmu
nobijusies, jo uz atlasi
sanākuši gandrīz tikai
jaunieši – es te vienīgā
tāda gados. Iepriekšējā šovā bija daudzi
mana gada, tāpēc jau nolēmu šoreiz
izmēģināt laimi. Pašlaik gan dziedu tikai
mājās – manējā ir otrā trešā balss. Man
ļoti gribas būt Jelgavas kora sastāvā – uz
trakulībām mani paraut nav problēmu,
turklāt kori vadīs Žoržs Siksna – viņš taču
ir mana jaunība!»

Slāvu «Kupalle»

Muzejā ārzemju latvieši

Joki «Cepurē nost»

Ainavas «Suņa takā»

Piektdien, 10. jūlijā, pulksten 18 Pils
salā aicina svinēt slāvu saulgriežu
svētkus «Kupalle». To laikā notiks
koncerts un zaļumballe. Koncertā
piedalīsies TDA «Diždancis» un
«Lielupe», Jelgavas Krievu biedrības
folkloras ansamblis «Slavjanočka»,
Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu
biedrības «Ļanok» ansamblis, Jelgavas ukraiņu kultūras centra «Džerelo»
ansamblis un folkloras ansamblis
«Slavjanočka» (Nākotne).
«Kupalle» ir vieni no svarīgākajiem
slāvu gadskārtu ieražu svētkiem. Pareizticīgie šos svētkus atzīmē naktī no
6. uz 7. jūliju. Ieejas maksa pasākumā
– 1 lats. Tālruņi uzziņām – 63022724,
27842165.

Līdz 30. jūlijam
Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā skatāma pasaules
latviešu mākslas izstāde «Tēvu zemei
– Latvijai», kurā eksponēti to latviešu mākslinieku darbi, kas tagad dzīvo ārzemēs.
Tostarp skatāmas vairāku bijušo jelgavnieku
gleznas. Te aplūkojami aptuveni 90 lielāki
un mazāki mākslas darbi no ASV, Kanādas,
Austrālijas un Eiropā dzīvojošo mākslinieku
krājumiem. Plašajā izstādē skatāmi arī Viestarda Aistara un Leldes Vinteres-Ores veikums. Šo mākslinieku darbu izstādes pirms
vairākiem gadiem jau ir notikušas muzejā
un viņi muzejam uzdāvinājuši gleznas.

Sestdien, 11. jūlijā, kad Jelgavā piestās
«Baltica 2009», uz jautru un jokpilnu pasākumu jelgavniekus aicina arī muzikālais
krogs «Cepuri nost», kur pulksten 20.30
sāksies stāstnieku, muzikantu un joku
meistaru pasākums. Pasākumā piedalīsies
krodziņa saimniece Evita Badune ar saviem
stāstiem, Kolins Makalisters no Skotijas
– īru stāstnieks un dziedātājs, kas stāsta
pasakas, dažādus atgadījumus, dzied īru
un skotu tautas dziesmas, kurzemnieces
stāstnieces Aija Kaminska un Līga Reitere
no Ventspils, Ina Celitāne un Liesma Lagzdiņa no Kuldīgas, Sarma Ūpe no Skrundas
un citi. Sarīkojumā muzicēs folkloras kopas
«Vērtumnieki» no Madonas, «Rūtoj’» no
Preiļiem un citi festivāla dalībnieki. Ieeja
pasākumā – bez maksas.

Līdz 20.
augustam
galerijā
« S u ņ a
t a k a »
skatāma
mākslinieka Roberta
Muža gleznu izstāde «Ainavas». R.Muzis
līdz šim sarīkojis vairāk nekā desmit personālizstādes Latvijā un Vācijā un regulāri
piedalījies grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā,
Krievijā, Vācijā, Zviedrijā, Anglijā, Dānijā
un daudzviet citur. Bet ar izstādi mūsu
pilsētā viesojas pirmo reizi. Laikam ejot,
mākslinieks savā daiļradē radījis dažādus
darbus, bet jelgavniekiem parādīt šoreiz
atvedis deviņas ainavas.

Uldis Timma:
«Iepriekšējos «Koru
karos» es atbalstīju
Oranžo kori, jo, neslēpšu, tā sastāvā bija
arī mani radi. Tad nu
nolēmu savu varēšanu
izmēģināt pats. Mana
ikdiena ir ļoti cieši saistīta ar mūziku, jo dziedu grupā «Rise and
Shine». Šovs būtu lieliska iespēja sevi parādīt
vēl plašākai auditorijai. Atlasē dziedāšu «Tā
ir jānotiek» – zināma un skanīga dziesma!
Manuprāt, jelgavniekiem šovā veiksies. Iedomājos, ka Žoržs Siksna Jelgavas kori vadīs
tādā stilā, kā izpilda dziesmu «Genoveva»,
un tad jau viss būs kārtībā!»

Koncerts
Annas katedrālē
Sestdien, 11. jūlijā, pulksten 18 uz
skanīgu koncertu Svētās Annas katedrālē ielūdz SIA «Velis - A» un tā
mākslinieki. SIA «Velis - A» īpašnieks
Aldis Knāviņš informē, ka koncertā
piedalās Anda Kalēja, Aelita Dumpe, Linda Auzāne (vijoles), Ginta
Zīģele (flauta), Indris Egle (oboja),
Edīte Bergmane (soprāns), Evija
Lagzdiņa (soprāns), Jānis Kupčs
(tenors), Alvils Cedriņš (baritons).
Koncertmeistari – Edīte Ziemele,
Sergejs Savičs, Edgars Šķerbergs,
Māris Treijs, Gražina Zalaturiene
(Lietuva). Ieeja – par brīvprātīgu
ziedojumu baznīcai.

