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Karstajās dienās patvērumu
meklē pludmalē

Aizvadītajās dienās atzīme +27 uz termometra stabiņa bija teju vai
ikdienišķa parādība un
daudzviet Latvijā krituši
pat karstuma rekordi,
tāpēc jelgavnieki labprāt veldzējušies Lielupes
pludmalē. Pašvaldības
policija, kas nodrošina
glābēju dienesta darbību pludmalē, informē,
ka aizvadītajā nedēļā
pludmale bijusi kupli
apmeklēta, tāpēc glābējiem darba bijis daudz.
Nācies risināt arī vairākas
konfliktsituācijas.
Aizvadītajās brīvdienās glābējiem vairākkārt nācies cīnīties ar
atpūtniekiem, kuri gribējuši peldēt
aiz bojām. «Peldēt aiz bojām atpūtnieku drošības apsvērumu dēļ
ir aizliegts,» norāda Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Saulīte, piebilstot, ka
viens pludmales apmeklētājs bijis jo
sevišķi pārgalvīgs. Pēc viņas teiktā,
Līgo dienā kāds vīrietis izdomājis

aizpeldēt līdz Pasta salai Lielupes
kreisajā krastā un nav reaģējis uz
glābēju aizrādījumiem. «Vispirms
glābēji ar rupora palīdzību viņu
aicināja peldēt krastā, bet pēc tam
piepeldēja pie viņa ar laivu,» stāsta
A.Saulīte. Tomēr, kad vīrietis peldus
atgriezies pludmalē, par peldēšanu
aiz bojām viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Kopumā brīvdienās par peldēšanu aiz
bojām izteikti septiņi aizrādījumi.
Pludmales teritorijā fiksēti arī
vairāki pārkāpumi – Pašvaldības
policija norāda, ka liela daļa atpūtnieku joprojām nezina, ko saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem pludmalē drīkst un ko
nedrīkst darīt. Svētku brīvdienās
izteikti arī pieci mutiski aizrādījumi
un sastādīts viens administratīvā
pārkāpuma protokols par alkohola
lietošanu pludmalē, viens aizrādījums izteikts par smēķēšanu, trīs
– par suņu ievešanu pilsētas pludmales teritorijā.
Gaisa temperatūra Jelgavā brīvdienās svārstījās no 25 līdz 30
grādiem, kas fiksēti pagājušajā
piektdienā, savukārt ūdens temperatūra Lielupē šajās dienās bijusi
nemainīga – 21 grāds. Neskatoties

uz lielo karstumu, pludmalē ārkārtas gadījumi nav fiksēti un glābēju
medicīniskā palīdzība bijusi nepieciešama tikai vieglu savainojumu
gadījumos. Tiesa gan, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests
(NMPD) Jelgavā gan saņēmis vienu
izsaukumu saistībā ar pārkaršanu.
«Kāds 56 gadus vecs vīrietis bija
pārāk ilgi uzturējies saulē un sūdzējās par sliktu pašsajūtu,» norāda
NMPD pārstāve Rita Dobriņina.
Vīrietis nogādāts slimnīcā. Slimnīcā
ar pārkaršanas simptomiem svētku
dienās nogādāts arī kāds bērns.
Pludmales apsaimniekotājas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Andrejs Baļčūns norāda, ka šogad nekādi jauninājumi
un pilnveidojumi Lielupes pludmalē
nav gaidāmi. Kā ierasts, tiek sekots
līdzi tīrībai pludmales zonā un tam,
vai pludmales inventārs ir kārtībā,
un atpūtnieki par pamanītajām
nekārtībām var informēt vai nu
glābējus, kas pludmalē dežūrē ik
dienu no pulksten 10 līdz 22, vai
Pašvaldības operatīvās informācijas
centru pa tālruni 8787. Jāpiebilst,
ka pludmalē darbojas arī neliela āra
kafejnīca, kuras darbību saskaņā ar
pērn noslēgto līgumu nodrošina SIA

«M.A.N.».
Tāpat tam, lai peldēties Lielupē
būtu droši, līdzi seko Veselības
inspekcija. Ūdens kvalitātes analīzes pirmoreiz tika veiktas līdz ar
peldsezonas sākšanos 15. maijā, un
tās apliecināja, ka ūdens kvalitāte
Lielupē atbilst normām. Inspekcijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste Ieva Raboviča
norāda, ka pārbaudes tiks veiktas
reizi mēnesī līdz pat peldsezonas
beigām 15. septembrī un nākamās
analīzes tiks ņemtas jūlija sākumā.
Ar pārbaužu rezultātiem ikviens
var iepazīties inspekcijas mājas lapā
www.vi.gov.lv.
Iespējams, nākamgad Lielupes
pludmalei tiks piešķirts visā pasaulē pazīstamais un kvalitāti apliecinošais simbols – Zilais karogs.
A.Baļčūns norāda, ka pašvaldība
nākamgad pēc Pasta salas labiekārtošanas projekta pabeigšanas plāno
šo Lielupes atpūtas kompleksu
virzīt Zilā karoga piešķiršanas
komisijai. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
informē, ka šajā peldsezonā Zilais karogs plīvo desmit Latvijas
peldvietās, bet kopumā valstī ir 51
oficiāla peldvieta.

Šķidro atkritumu izvešanu nodrošina «Jelgavas ūdens»
 Sintija Čepanone

Privātmāju iedzīvotāji, kuru īpašums nav pieslēgts
pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir sašutuši par SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (JKP)
paziņojumu, ka tā turpmāk vairs nenodrošinās šķidro
sadzīves atkritumu izvešanu. «Darbību šajā jomā esam
pārtraukuši,» lakonisks ir uzņēmuma valdes loceklis
Alvils Grīnfelds, šo lēmumu atsakoties komentēt.
Tikmēr ap 500 privātmāju īpašniekiem jāmeklē citas iespējas legāli atbrīvoties no šķidrajiem atkritumiem.

BEZMAKSAS	

Līdz šim līdztekus JKP legāli
šādu pakalpojumu nodrošināja vēl
tikai viena firma – SIA «Zemgales ceļu būve», un šis uzņēmums
joprojām darbību turpina. «Savus
klientus par to, ka šajā jomā darbību
pārtraucam, informējām savlaicīgi,
paziņojumos arī norādot operatorus, kuri šo pakalpojumu turpinās
nodrošināt,» tā A.Grīnfelds, piebilstot, ka uzņēmumam līgumi bija

noslēgti ar 511 klientiem.
Lai JKP lēmuma dēļ nerastos
kritiska situācija, no 1. maija notekūdeņu izvešanu ar asenizācijas
mašīnām nodrošina SIA «Jelgavas
ūdens». Uzņēmumā atzīst, ka
tādiem apjomiem viņi nebija sagatavojušies, tādēļ nepieciešamas
nopietnas investīcijas, lai kvalitatīvi
spētu nodrošināt šo pakalpojumu.
Turpinājums 3.lpp.
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«Fortum» jau rudenī grib
samazināt apkures tarifu par
vismaz 6,4 procentiem
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Fortum Jelgava» Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas
gala tarifu projektu, kas
paredz tarifa samazinājumu. Projektā paredzētais
samazinājums svārstās
no 6,4 līdz 8,1 procentam atkarībā no gāzes
iepirkuma cenas. Tā kā
minimālais laiks, kurā regulators izvērtē iesniegto tarifu, ir trīs mēneši,
uzņēmums prognozē,
ka jaunais tarifs stāsies
spēkā līdz ar apkures
sezonu – 1. oktobri.

Arvien vairāk jelgavnieku vasaras karstajās
dienās izvēlas atpūsties Lielupes pludmalē.
Pludmales glābēji aicina atpūtniekus ievērot pašvaldības saistošos noteikumus, kas
nosaka atļautās un aizliegtās uzvedības normas, tomēr visvairāk iedzīvotāji tiek aicināti
rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību un
drošību. Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

Kopš kļuva zināms par jaunas biokoģenerācijas stacijas
celtniecību Jelgavā, centrālās
siltumapgādes operators «Fortum
Jelgava» izteica prognozes, ka līdz
ar jaunās stacijas iedarbināšanu
maksa par apkuri samazināsies
par 10 procentiem, salīdzinot
ar iepriekšējo apkures sezonu.
Šobrīd regulatorā iesniegtais
siltuma gala tarifa projekts ir
pirmais solis, lai sasniegtu solīto
desmit procentu samazinājumu.
«Pašlaik nevaram iesniegt tarifa
samazinājumu par visiem desmit
procentiem, jo jaunā stacija vēl
nav nodota ekspluatācijā, bet,
zinot, ka oktobrī jaunā stacija jau
reāli darbosies, darījām visu, ko
šobrīd varējām, lai jau no oktobra
iedzīvotāji izjustu jaunās apkures
stacijas priekšrocības un apkures

tarifa samazinājumu,» skaidro
uzņēmuma valdes locekle Aina
Bataraga. Viņa norāda, ka tarifa
izmaiņas ir saistītas ar kopējā
siltuma lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoma pieaugumu,
plānoto siltuma zudumu samazinājumu, kā arī ar citu izmaksu un
rentabilitātes samazinājumu.
Tarifa projektā redzams: jo dārgāka ir dabasgāzes tirdzniecības
cena, jo mazāks ir apkures tarifa
samazinājums. Jūnijā dabasgāzes
tirdzniecības cena ir 210 Ls/tūkst.
nm3, un tas dotu 6,8 procentu samazinājumu, bet jūlija prognoze ir
205 Ls/tūkst. nm3. A.Bataraga gan
norāda, ka prognozes tiek apstiprinātas kārtējā mēneša pirmajā dekādē, bet līdz šim reālā gāzes cena no
prognozētās nav atšķīrusies.
Iedzīvotāji iepazīties ar siltumenerģijas tarifa projektā ietverto
vispārpieejamo informāciju, kā
arī sniegt savus priekšlikumus un
ieteikumus par siltumenerģijas gala
tarifa projektu var «Fortum Jelgava» birojā Pasta ielā 47, 4. stāvā,
pirmdienās no pulksten 8.30 līdz
18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.30 līdz 17 un piektdienās
no pulksten 8.30 līdz 16, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63023346.
Priekšlikumus var iesūtīt arī elektroniski – e-pasts: fortum.jelgava@
fortum.com.
«Fortum» valdes locekle norāda,
ka oktobrī gandrīz vienlaikus ar
jaunās stacijas nodošanu ekspluatācijā plānots vēlreiz sniegt regulatorā apkures tarifa izmaiņas, lai
panāktu solīto desmit procentu
samazinājumu.

Slēdz Filozofu ielas posmu;
mainīts 4. autobusa maršruts
 Ligita Lapiņa

No šodienas ūdensvada
un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcijai un kanalizācijas cauruļvada izbūvei ir slēgta Filozofu iela
posmā no Rūpniecības
līdz Mārtiņa ielai.
Slēgtā posma apbraukšanai autovadītāji aicināti izmantot Dambja
un Sarmas ielu. Iedzīvotājiem un
operatīvajam transportam piekļū-

šana īpašumiem tiks nodrošināta,
norāda SIA «Jelgavas ūdens».
Jelgavas autobusu parks informē, ka remontdarbu dēļ ir mainīts
arī 4. autobusa maršruts – autobusi
slēgto ielas posmu apbrauks pa
Kungu un Dambja ielu. Filozofu
ielā slēgtas autobusu pieturas
«Augstkalnes iela» un «Kungu
iela», savukārt Kungu ielā uzstādīta pagaidu autobusu pietura.
Jāpiebilst, ka Filozofu ielas
posms transportlīdzekļu kustībai
būs slēgts līdz 31. augustam.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
28. jūnijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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viedokļi
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Pilsētnieks vērtē

Jelgavā jau kopš pagājušā mācību gada sākuma darbojas
bezkontaktu norēķinu karte pilsētas sabiedriskajā transportā. Sākotnēji to varēja izmantot tikai skolēni, bet tagad –
arī pensionāri. Kamēr jelgavnieki pilsētas autobusos vēl
pierod pie jaunās sistēmas, to novērtējuši ne tikai citās
Latvijas pašvaldībās, bet arī jau valsts līmenī.
Jau šobrīd Liepāja ir izšķīrusies par labu šādas bezkontaktu
kartes ieviešanai savā pilsētā, arī Jūrmala aktīvi apspriež
bezkontaktu kartes ieviešanu. Savukārt valsts līmenī Ministru prezidents jau uzdevis Satiksmes ministrijai izvērtēt
nepieciešamību izveidot darba grupu, kuras uzdevums
būtu sagatavot priekšlikumus un piedāvāt iespējamos
risinājumus personu ar invaliditāti identifikācijai un uzskaitei, iekļaujot darba grupā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības
ministrijas, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus. No satiksmes
ministra tiek gaidīti priekšlikumi iesniegšanai Ministru
kabinetam. Tas nozīmē, ka perspektīvā Jelgavas piemērs
varētu tikt izmantots tam, lai ar šādu norēķinu karti
visā valstī sabiedriskajā transportā varētu pārvietoties
tās personas, kurām daļu ceļa izdevumu dotē valsts –
primāri tie varētu būt cilvēki ar invaliditāti.
Kā uzsver nozares pārstāvji, Jelgavas bezkontaktu
norēķinu kartes lielākās priekšrocības ir naudas plūsmas caurskatāmība un drošība, ko garantē bankas
izsniegtā karte.

Vai sekosiet līdzi
Dziesmu un deju
svētku norisei?

«Jelgavas piemēram «Vai bieži esat dzirdējuši,
redzam daudz lielāku ka veikalos kāds norēķinās
potenciālu nekā,
ar viltotu bankas karti?!»
piemēram, Rīgas»
Agnese Rizika, Liepājas
pašvaldības aģentūras «Liepājas sabiedriskais transports» ekonomiste:
«Šādas bezkontaktu norēķinu kartes izmanto visā Eiropā,
un tieši tāpēc mēs Jelgavas
piemēram redzam daudz lielāku potenciālu nekā, piemēram, Rīgas e-talonam. Šādai
norēķinu sistēmai ir nākotne,
jo to perspektīvā var izmantot
ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī norēķinoties
kaut vai veikalos, par ēdināšanas pakalpojumiem skolās.
Šāda kredītiestādei piesaistīta karte viennozīmīgi dod
šo caurskatāmības iespēju –
gan pats cilvēks, gan pašvaldība, gan banka redz naudas
plūsmu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums kā pašvaldībai tas
dotu daudz objektīvāku ainu,
kontrolējot, kur aiziet mūsu
piešķirtās dotācijas un sociālie
pabalsti. Šobrīd Liepājā pašvaldība jau ir izsludinājusi
konkursu kredītiestādēm, kas
būtu gatavas šādu bezkontaktu
norēķinu karti ieviest Liepājā.
Sākotnēji mūsu mērķis ir tāpat kā Jelgavā to izmantot kā
norēķinu karti par sabiedriskā
transporta pakalpojumiem

Nedēļas jautājums

skolēniem – Liepājā ar to varēs
norēķināties kā autobusos, tā
arī tramvajos. Tālākā nākotnē,
protams, mēs plānojam šādu
sistēmu ieviest pensionāru pārvadājumiem, kā arī ikvienam
liepājniekam, kurš izmanto
sabiedrisko transportu, būs
iespēja iegādāties bezkontaktu
norēķinu karti. Neapšaubāmi,
vēl viens no mērķiem ir pēc
iespējas līdz minimumam samazināt skaidras naudas norēķinus sabiedriskajā transportā.
Lai gan jau šobrīd Liepājā
iedzīvotāji pārsvarā izmanto
iespēju iegādāties mēnešbiļetes, kas arī samazina skaidras
naudas lietojumu par katru
braucienu, šāda karte, kāda
jau darbojas Jelgavā, to vēl
vairāk veicinātu. Tieši tāpēc
Liepājā, izsverot visus par un
pret, tika pieņemts lēmums
par labu Jelgavas pieredzei
bezkontaktu norēķinu kartes
ieviešanā. Iespējams, ka mēs
būsim otrie aiz Jelgavas, kur
šī karte reāli sāks darboties,
un mēs jau tagad redzam tās
potenciālu.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Valērijs Siņica, «Autobusu
parks Jūrmalas – SV» valdes
priekšsēdētājs:
«Esam skrupulozi izvērtējuši gan
Rīgas, gan Jelgavas pieredzi, ieviešot bezskaidras naudas norēķinus
sabiedriskajā transportā, un tagad
domei būs jālemj, kādu sistēmu
ieviest Jūrmalā. Tā kā jaunā dome
tikai nupat sākusi strādāt, visticamāk, ka mūsu vēlme, lai šī karte
sāktu darboties jau ar jauno mācību
gadu, vēl neīstenosies, taču gribas
ticēt, ka līdz gada beigām bezskaidras naudas norēķinu sistēma arī
Jūrmalas sabiedriskajā transportā
tiks ieviesta.
Man viedoklis ir viennozīmīgs –
Jelgavas bezkontaktu norēķinu
kartei ir acīmredzamas priekšrocības atšķirībā no Rīgas e-talona.
Jelgavas karte ir piesaistīta bankai – tās izdevējs ir banka –, bet
Rīgas gadījumā tā ir SIA , un mēs
labi zinām, ko nozīmē viena SIA:
šodien tā ir, bet rīt jau var nebūt.
Tieši tāpēc te es saskatu būtisku
drošības aspektu. Tāpat no drošības
viedokļa mani pārliecina tas, ka šī
karte patiesībā ir tikpat droša kā
jebkura cita bankas karte, kas atrodas mūsu makā. Kas notiek šobrīd?
Jūrmalā, tāpat kā droši vien visā
Latvijā, pasažieri autobusos uzrāda
dažādas apliecības, kas apliecina,
ka viņi, piemēram, sabiedrisko
transportu var izmantot ar atvieglojumiem. Tie ir tādi «papīrīši»

– skolēna apliecība, pensionāra
apliecība –, kurus, manuprāt, nav
nekādas problēmas pakaļdarināt.
Un arī tas šoferis nevar vienmēr
simtprocentīgi pārliecināties, vai
tā apliecība ir īsta. Bet, ieviešot
šādas bankas izdotas bezkontaktu
norēķinu kartes kā Jelgavā, es domāju, ka mēs par 99,9 procentiem
varēsim būt pārliecināti, ka tās
viltotas netiks. Padomājiet paši
– vai jūs bieži esat dzirdējuši, ka
veikalos kāds norēķinās ar viltotu
bankas karti?! Nē, taču.
Par to, ka bezkontaktu norēķinu
karte Jūrmalā ir nepieciešama,
šaubu nav nevienam – viens no
būtiskiem aspektiem ir arī skaidras naudas norēķinu izskaušana
autobusos. Tas ir ne tikai tāpēc, lai
atvieglotu caurskatāmību naudas
plūsmai, bet arī tāpēc, lai ērtāku
padarītu pasažieru apkalpošanu. It
sevišķi tā saucamajās pīķa stundās
– kas notiek autobusos, kad vienā
pieturvietā iekāpt vēlas pat 30 cilvēku, bet šoferim jāpaspēj no katra
paņemt naudu, izdot atlikumu, izdrukāt biļeti, vēl pārbaudīt, kuram
un kādi atvieglojumi pienākas?! Ne
jau tas, ka šoferim ir grūti strādāt,
bet vienkārši reiss tiek kavēts. Ja
to darītu pats pasažieris, pieliekot
savu karti autobusā uzstādītajam
terminālim, laiks tiktu ieekonomēts. Tāpēc, manuprāt, ir tikai
godīgi, ka, ieviešot šādu sistēmu,
visi ir jāmudina lietot šādas kartes.

Mēs to varētu īstenot, vismaz par
20 procentiem paaugstinot biļešu
cenu tiem, kuri joprojām gribēs
norēķināties ar skaidru naudu.
Kā vēl viens ļoti būtisks ieguvums
no Jelgavā izmantotās bezkontaktu
norēķinu kartes jāmin tas, par ko
daudzi varbūt nav aizdomājušies
– šādas sistēmas karte darbojas visā
Eiropā, un tas nozīmē: ja pie mums
atbrauc cilvēks no kādas Eiropas
valsts un viņa makā ir karte, kas
savienojama ar mūsu autobusos
uzstādīto termināli, viņš to ļoti ērti
var lietot, nedomājot par to, kur var
iegādāties sabiedriskā transporta
biļeti. Jūrmalai kā kūrortpilsētai
tas arī ir ārkārtīgi būtiski.
Tāpat es uzskatu, ka par bezskaidras naudas norēķiniem
sabiedriskajā transportā būtu
nopietni jāsāk domāt ne tikai pašvaldībām, kas jau šobrīd to dara, bet
arī valstij, jo tieši tas pats attiecas
uz sabiedrisko transportu valstī.
Valsts piešķir dotācijas dažādu
pasažieru grupu pārvadājumiem,
bet pilnīgi droša caurskatāmība šai
naudas plūsmai nav – ja darbotos
šāda karšu sistēma, tad varētu
uzskaitīt katru santīmu un par
katru izlietoto santīmu bankas
sistēma varētu dot atskaiti. Jelgava,
ieviešot šo sistēmu, ir soli priekšā
visiem, jo nekur citur nedarbojas
bezkontaktu norēķinu karte, kas
vienlaikus apvienota ar pašvaldības
sociālo atbalstu.»

Kā bērni vasarā visvairāk gūst traumas?

Natālija, pedagoģe:
– Strādāju Jelgavas Mūzikas vidusskolā, un uz svētkiem pošas
daudzi mani kolēģi un audzēkņi.
Pati diemžēl šonedēļ izbraucu
no valsts, līdz ar to nevarēšu īsti
izjust to svētku atmosfēru. Bet cik
nu sanāks, internetā paskatīšos
bildes no pasākumiem. Dziesmu
un deju svētki ir mūsu lepnums.
Andis, strādā
celtniecībā:
– Iepriekš
esmu bijis
uz dažiem
pasākumiem
klātienē, taču
šogad diemžēl biļetes uz nevienu
vairs nav nopērkamas. Ja sekošu,
tad tikai paskatīšos pa televizoru,
ko rāda. Parasti man patīk lielais
svētku gājiens, kad satiekas visi
dalībnieki vienkopus.
Aina, pensionāre:
– Pati jaunībā esmu piedalījusies kā
dziedātāja.
Jā, gribētu
aizbraukt arī uz kādu koncertu
klātienē, taču mani cilvēku burzma nogurdina. Svētku sajūtu
centīšos noķert, skatoties koncertu ierakstus un tiešraides pa
televizoru. Vēl no Anglijas uz
svētkiem dziedāt pošas mana
brāļa izveidotais latviešu koris
«Straumēni», ko tagad diriģē
viņa meita.
Velta, bijusī
diriģente:
– Kā nu ne?
Tu r b r a u c
mani audzēkņi ar saviem
koriem – Agija
Pizika, Guntis Galiņš, Guntis Pavilons. Man kā vecajai diriģentei
piedāvāja ielūgumu uz noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā
estrādē, taču atteicos. Tas ir dikti
vēlu, un vecam cilvēkam grūti.
Bet es biju uz Jelgavas koru skati,
un jāteic – līmenis mūsu koriem
ir ļoti augsts. Jelgava ir labi sagatavojusies! Mājās pie televizora
turēšu īkšķus par visiem.
Artūrs, apzaļumotājs:
– Droši vien,
ka nē. Es nekad tā īsti
neesmu tam
sekojis līdzi.
Ā, atceros tikai tos svētkus, kur nu
jau bijusī Valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga teica ļoti emocionālu runu un arī pati uzstājās. Bet
ir patīkami, ka mums ir svētki,
kurus arī ārzemnieki novērtē.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

Braucot ar
velosipēdu

Peldoties un
atpūšoties pie ūdens

Paliekot
nepieskatīti mājās

Bērni traumas
gūst ik uz soļa

Bērnu traumatisms
vasarā nepieaug

Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2013. gada 27. jūnijs

Šķidro atkritumu izvešanu
nodrošina «Jelgavas ūdens»
No 1.lpp.

«Diemžēl pašlaik privātmāju
iedzīvotājiem, lai izvestu šķidros
atkritumus, nākas gaidīt rindā, jo
mūsu rīcībā ir tikai viena asenizācijas mašīna, ko varam izmantot
kanalizācijas izvešanai, taču nupat
esam vienojušies, kā šo situāciju
risināt, tādēļ, domāju, problēmām
vairs nevajadzētu būt,» norāda
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna. Proti, uzņēmums pieņēmis lēmumu par vēl
vienas asenizācijas mašīnas iegādi,
taču līdz tam, lai šo pakalpojumu
privātmāju īpašniekiem varētu
nodrošināt nepieciešamajā apjomā,
vēl viens specializētais transportlīdzeklis tiks nomāts. Pašlaik šķidro
atkritumu izvešanu «Jelgavas
ūdens» var nodrošināt ne agrāk kā
trīs dienu laikā, un pakalpojuma
cena ir 34,86 lati, ieskaitot PVN,
par vienu izvešanas reizi, tas ir,
vienu cisternu jeb pieciem kubikmetriem izvestu šķidro atkritumu.
Ja jāizbrauc ārpus pilsētas, tad
papildus jāmaksā 61 santīms par
katru nobraukto kilometru. «Cenā
iekļautas ne tikai transporta un
cilvēkresursu izmaksas, bet arī savākto notekūdeņu noliešana īpašajā
punktā un to atšķaidīšana, lai tālāk
jau tos drīkstētu palaist attīrīšanas
iekārtās,» skaidro V.Juhna.
Pašlaik tiek strādāts arī pie
notekūdeņu noliešanas punkta
tehniskā risinājuma uzlabošanas.
V.Juhna norāda, ka iepriekš JKP
privātmājās savāktos šķidros atkritumus nolēja un atbilstoši kvalitātes prasībām pirms palaišanas
attīrīšanas iekārtās atšķaidīja savā
noliešanas punktā Lapskalna ielā,
taču nu «Jelgavas ūdenim» jāizmanto savs noliešanas punkts, kam
nepieciešams kvalitatīvāks tehniskais risinājums, lai visas darbības
varētu veikt automatizēti, nevis
manuāli, kā tas ir pašlaik. «Lai to
nodrošinātu un maksimāli īsā laikā
izpildītu visus pasūtījumus, tiks
veikta noliešanas punkta rekonstrukcija. Tas arī pavērs plašākas

iespējas šī pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt citas firmas, jo, lai legāli nodarbotos ar šķidro atkritumu
izvešanu, jāievēro virkne prasību,
tostarp jābūt noslēgtam līgumam
par notekūdeņu noliešanu,» piebilst
tehniskais direktors, skaidrojot, ka
pašlaik līgumu ar «Jelgavas ūdeni»
noslēgusi tikai viena firma – «Zemgales ceļu būve».
SIA «Zemgales ceļu būve» īpašnieks Igors Baimanovs norāda
– kopš JKP vairs nepiedāvā asenizācijas mašīnas pakalpojumus,
darba apjoms ir audzis arī viņa
uzņēmumam. «Pašlaik ir tāds «sastrēguma» laiks un klientiem rindā
var nākties gaidīt pat vairāk nekā
trīs četras dienas – agrāk asenizācijas mašīnu varējām nodrošināt tajā
pašā vai nākamajā dienā,» norāda
I.Baimanovs, gan piebilstot, ka no
šādas situācijas būtu iespējams
izvairīties, ja privātmāju saimnieki
par nepieciešamību izvest kanalizāciju domātu laicīgi, nevis to pieteiktu dienā, kad «bedre» jau pilna
līdz malām. Viņš gan prognozē,
ka drīzumā situācija stabilizēsies.
«Zemgales ceļu būves» rīcībā ir
viena asenizācijas mašīna, un šo
pakalpojumu pilsētas robežās uzņēmums pašlaik nodrošina par 30,25
latiem, ieskaitot PVN, ja izvedamo
šķidro atkritumu apjoms ir līdz trīs
kubikmetriem. Pieteikt pakalpojumu var pa tālruni 29444918.
Savukārt pieteikt notekūdeņu izvešanu ar asenizācijas mašīnu «Jelgavas ūdenim» privātmāju saimnieki var pa tālruni 63023575.
V.Juhna uzsver, ka iedzīvotājiem,
pirms šķidro atkritumu izvešanu
uzticēt privātfirmām, jāpārliecinās,
vai konkrētajam uzņēmumam ir
atbilstoša licence. Tā apliecina, ka
notekūdeņi tiks izvesti un nolieti
legāli. Ir fiksēti vairāki gadījumi,
kad šī pakalpojuma sniedzēji notekūdeņus nolej neatļautās vietās,
tostarp grāvjos, kanalizācijas akās
pilsētā. Sadarbībā ar Pašvaldības
policiju šai problēmai tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība.

Sāksies elektroniskā
pieteikšanās studijām LLU
 Ritma Gaidamoviča

No 1. jūlija portālā latvija.lv/studijas sāksies
reflektantu elektroniskā
pieteikšanās studijām
LLU un vēl desmit augstskolās pamatstudiju pro
grammās. Klātienē LLU
studijām varēs pieteikties
no 8. līdz 15. jūlijam, kad
arī tiem, kuri pieteikušies
elektroniski, būs jāuzrāda dokumenti.
LLU Studiju daļas galvenā speciāliste uzņemšanas jautājumos Rasma Veinberga stāsta, ka no 1. līdz
15. jūlijam vidusskolas absolventi
portālā www.latvija.lv var aizpildīt
iesniegumu un pieteikties jebkurai
no LLU un vēl desmit universitāšu
piedāvātajām studiju programmām,
kas iekļautas vienotajā sistēmā.
Pieteikšanās notiks pēc prioritāšu
sistēmas, kur topošais students var
norādīt līdz desmit studiju programmām un 20 prioritātēm – budžeta,
maksas, pilna, nepilna laika studiju
vieta. «Ja jaunietis pieteicies elektroniski, viņam obligāti no 8. līdz 15.
jūlijam jāuzrāda dokumenti – atestāts/diploms, sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāts un
pase vai personas apliecība jebkurā
no vienotās sistēmas augstskolu
uzņemšanas punktiem. Tas nozīmē: ja reflektants no Liepājas grib
iestāties LLU, viņam nav obligāti

jābrauc uz Jelgavu, jo dokumentus
var uzrādīt un studijām pieteikties
arī Liepājas universitātē, kur ievadīs datus vienotajā sistēmā vai
apstiprinās elektroniski iesniegto
pieteikumu,» stāsta R.Veinberga.
Par vienoto pieteikumu reģistrācijas
maksa ir 20 lati. No reģistrācijas
maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.
grupas invalīdi.
No 8. jūlija studijām LLU varēs
pieteikties arī uz vietas universitātē.
Uzņemšanas komisija Jelgavas pilī
no 8. līdz 12. jūlijam strādās no pulksten 8 līdz 18, 13. jūlijā no pulksten
9 līdz 13 un 15. jūlijā, kad notiks
tradicionālā Uzņemšanas nakts, no
pulksten 9 līdz 18 un no 20 līdz 24.
16. jūlijā Lauku inženieru fakultātē
notiks zīmēšanas eksāmens topošajiem ainavu arhitektiem.
Konkursa 1. kārtas rezultāti tiks
paziņoti 19. jūlijā, bet no 22. jūlija
sāksies studiju līgumu slēgšana. Tie,
kuri nebūs saņēmuši vietu pirmajā
norādītajā prioritārajā studiju pro
grammā, tālāk cīnīsies par studiju
vietām 2. kārtā.
LLU šogad astoņās fakultātēs
piedāvā apgūt vairāk nekā 60
studiju programmas piecās tematiskajās grupās – lauksaimniecībā, inženierzinātnēs, sociālajās
zinātnēs, informācijas tehnoloģijās un pedagoģijā. Pamatstudijās
dažādās programmās tiek piedāvātas 750 valsts finansētās studiju
vietas. Sīkāka informācija: www.
llu.lv/nac-studet.
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Jaunie speciālisti
jau atraduši darbu

 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ valsts kvalifikācijas eksāmenus kārtoja
11 Jelgavas Amatu vidusskolas jaunie CNC
darbagaldu iestatītāji.
Eksāmens aiz muguras,
un to rezultāti vērtējami
kā labi. Eksāmena komisija, kuras sastāvā bija
darba devēji, atzīst, ka
jaunie CNC darbagaldu
iestatītāji darba tirgum
ir gatavi. Pozitīvi, ka pašiem jauniešiem nākotne
ir skaidra – lielākā daļa
jau nodrošinājušies ar
darbavietām, bet daļa
turpinās mācības universitātē.
Diplomus rīt, 28. jūnijā, Amatu
vidusskolā saņems 11 CNC darbagaldu iestatītāji, kuri nedēļas sākumā Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) Metālapstrādes mācību parkā nokārtoja
kvalifikācijas eksāmenu. Uzrunātie
audzēkņi atzīst, ka eksāmenu nevar
nosaukt ne par grūtu, ne vieglu.
Problēmas sagādājusi teorētiskā
daļa, bet par savām praktiskajām
iemaņām viņi ir pārliecināti – to
apliecinājuši arī rezultāti. Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Māris Ernstsons stāsta, ka rezultāti
kopumā ir labi – trīs no audzēkņiem
saņēmuši astoņas balles, pieci
– septiņas, trīs – sešas. «Eksāmens
ir nokārtots ar labu rezultātu. Gandarījumu sagādā praktiskās daļas
rezultāti – procentuāli sliktākais
rezultāts praktiskajā daļā ir saņemti
94 procenti par darba izpildi,»
stāsta M.Ernstsons, uzteicot savu

kolēģu darbu, jo praktiskās iemaņas
audzēkņi apgūst Metālapstrādes
mācību parkā.
Tam, ka teorētiskajā daļā jauniešiem neveicās spīdoši, piekrīt arī
SIA «Signum» valdes priekšsēdētājs eksāmena komisijas vadītājs
Vitālijs Upenieks. «Teorētiskās
daļas rezultāti nebija iepriecinoši.
No 100 iespējamiem punktiem
tikai viens puisis saņēma 73, kas
ir augstākais rezultāts, pārējiem
vidēji ir 50 un 60 punkti, vienam
– 31. Mācot jauno kalvi, nākotnē
noteikti jāpievērš lielāka uzmanība
arī teorētiskajai daļai. Bet par praktiskajām iemaņām es varu paslavēt.
Puiši ar programmu sastādīšanu
un detaļu izgatavošanu tika galā
lieliski,» tā V.Upenieks, atzīstot,
ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu
rezultāti ir krietni uzlabojušies. «Ir
progress, īpaši praktiskajā ziņā,
taču matemātika joprojām klibo,»
tā V.Upenieks, uzsverot, ka jaunie
speciālisti darba tirgum, strādājot
ar CNC iekārtām, ir gatavi.
Lai arī jaunie CNC darbagaldu
iestatītāji diplomus saņems tikai
rīt, gandrīz visiem jau ir skaidrs,
ko darīs pēc diploma saņemšanas
– lielākā daļa jau nodrošinājušies
ar darbavietām tepat Jelgavā vai
galvaspilsētā, bet daļa turpinās
mācības universitātē.
Jaunais CNC darbagaldu iestatītājs Indulis Krūze šo profesiju
izvēlējies labā atalgojuma dēļ. Puisis
jau šobrīd strādā metālapstrādes
uzņēmumā Rīgā, kur viņam darbs
piedāvāts pēc prakses. «Jā, zinu,
ka citi mācīsies tālāk augstskolā,
taču uzskatu, ka mācīties nekad
nav par vēlu. Šobrīd man ir iespēja
strādāt un labi nopelnīt, un es dodu
priekšroku tam,» tā Indulis. Amatu

Rīt diplomus
saņems 11
jaunie CNC
darbagaldu
iestatītāji,
kuri ZRKAC
Metālapstrādes mācību parkā
nokārtojuši
kvalifikācijas
eksāmenu.
Rezultāti
vērtējami kā
labi, un komisija atzīst,
ka speciālisti
ir gatavi darFoto: Ivars Veiliņš ba tirgum.
vidusskolu rīt absolvēs arī profesionālo skolu konkursa «Jaunais profesionālis 2013» sudraba medaļas
ieguvējs CNC frēzēšanā Francisks
Jemeļjanovs. «Teorētiskā daļa bija
tāds lielāks pārbaudījums, jo bija
lietas, ko iepriekš neatkārtoju, taču
man šķiet, ka ar visu tiku galā labi,»
tā Francisks, kurš pēc Amatu vidusskolas nolēmis mācīties augstskolā,
jo uzskata, ka ar universitātes diplomu viņam būs lielākas iespējas pakāpties pa karjeras kāpnēm. Deivids
Jakovļevs tūlīt pēc izlaiduma sāks
darbu tepat Jelgavas uzņēmumā
«Dinex». «Šajā uzņēmumā iepriekš
gāju praksi. Viņiem iepatikās, kā
es strādāju, un piedāvāja palikt
darbā,» tā Deivids.
Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā
četri Jelgavas 1. ģimnāzijas audzēkņi – trīs puiši un viena meitene
– izlaidumā līdz ar apliecību par
vidējās izglītības iegūšanu saņēma
arī profesionālās kvalifikācijas apliecību. Šie jaunieši paralēli skolai
apguva tālākizglītības programmu
metināšanā ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā.

Uzņēmēji aicināti piedalīties
Metāla svētkos
7. septembrī Raiņa parkā notiks Metāla
svētki par tēmu «Iespēju labirints».
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs līdz 3. jūlijam aicina pieteikties
uzņēmumus, kas svētkos no pulksten
11 līdz 16 gribētu bez maksas sevi
reklamēt. Īpaši gaidīti uzņēmumi vai
amatnieki, kuri pasākuma apmeklētājiem var piedāvāt aktivitātes par un
ap metālu.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni
63012155, 28342419 vai e-pastu: liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Maija labākie autobusu šoferi
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpinot iesākto tradīciju, Jelgavas autobusu
parks paziņojis maija
labākos autobusu šoferus gan reģionālajos
starppilsētu pasažieru
pārvadājumos, gan Jelgavas pilsētas pasažieru
pārvadājumos.
Maijā reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos
visaugstāk novērtēts šofera Sergeja Marčenko darbs. Savukārt
Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos maijā izcili darba sasniegumi ir šoferim Dainim Viktoram
Šlāpinam.
Autobusu parka administrācija
uzsver, ka labāko šoferu nominēšana ieviesta, lai papildus motivētu

autobusa vadītājus un ar
naudas balvu pateiktu
paldies par kvalitatīvi un
atbildīgi paveikto darbu.
Nosakot labāko, izanalizēti darba rādītāji ļoti
daudzās pozīcijās, piemēram, vai nav saņemtas
pasažieru sūdzības par
konkrēto šoferi, vai viņš
paveicis darbu noteiktajā
apjomā un kvalitātē, vai Dainis Viktors Šlāpins Sergejs Marčenko
nav citu pārkāpumu, vai
ceturtā labākā darba alga starp
autobuss tehniski ir labā kārtībā. nozares uzņēmumiem valstī.
Tāpat vērā ņemti finanšu rādītāji
Jāpiebilst, ka Jelgavas autobusu
un degvielas patēriņš.
parks 2012. gadā pilsētas pārvadāPēc uzņēmuma datiem, vidējā jumos pārvadājis 3,71 miljonu padarba alga Jelgavas autobusu sažieru (salīdzinot ar 2011. gadu,
parkā pērn bija 528 lati mēnesī tas ir par 4,5 procentiem vairāk),
pirms nodokļu nomaksas, auto- savukārt starppilsētu pārvadājubusa vadītājiem vidējā alga bija mos – 0,79 miljonus (salīdzinot ar
500 lati mēnesī. Saskaņā ar Valsts 2011. gadu, tas ir par 0,1 procentu
ieņēmumu dienesta datiem tā bija mazāk).
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Īsi
 Aizvadītajās svētku brīvdienās,
sākot no piektdienas vakara līdz
pirmdienas pēcpusdienai, Valsts
policija Jelgavā pieķērusi 13 braucējus, kas ceļu satiksmē piedalījušies alkohola reibumā. Viena no
tiem – sieviete, kura bija nolēmusi
pārvietoties ar velosipēdu. Policija
informē, ka reibumā svētkos pie automašīnas stūres sēdās trīs cilvēki,
deviņi pārvietojās ar velosipēdu un
viens – ar mopēdu. No aizturētajiem
vislielākā alkohola koncentrācija
– 2,13 promiles – konstatēta kādam
1951. gadā dzimušam vīrietim,
kurš brauca ar velosipēdu un tika
aizturēts Līgo vakarā ap pulksten 20
Rīgas ielā. Arī otrs «iereibušākais»
vadītājs bija velosipēdists – 2,06
promiles fiksētas kādam 1979. gadā
dzimušam vīrietim, kurš ar divriteni
brauca pa Pasta ielu. Jāpiebilst, ka
vairāki aizturētie, kas pārvietojās ar
velosipēdu, bija tādā reibumā, kas
nepārsniedz promili. Policija norāda
– iespējams, svinētāji domāja, ka
nav izdzēruši pārāk daudz, tomēr
drošības pēc izvēlējās braukt ar
velosipēdu, cerot, ka šiem braucamajiem policisti tik lielu uzmanību
nepievērsīs. Vienīgā aizturētā daiļā
dzimuma pārstāve dzimusi 1987.
gadā un brauca ar riteni pa Rīgas
ielu. Viņai konstatēts reibums 0,81
promile. Jāpiebilst, ka brīvdienās
notikuši arī pieci ceļu satiksmes
negadījumi ar vienu cietušo.
 Ceļu būvniecības uzņēmums
«Igate» ekspluatācijā nodevis
jaunu asfaltbetona ražotni, kas
atrodas Jelgavas novada Vilcē. Tās
izveidē investēti 1,65 miljoni eiro.
Uzņēmuma pārstāve Dace Zviņģele
informē, ka agrāk Vilcē «Igatei»
jau bija asfaltbetona rūpnīca, bet
tā savu jau nokalpojusi. Savukārt
otra asfaltbetona rūpnīca atrodas
Jelgavā, bet tās ražošanas jauda
– 120 tonnas asfaltbetona stundā
– nav pietiekama, lai nodrošinātu
nepieciešamo asfaltbetona apjomu.
Jaunā rūpnīca ir ar lielāku ražošanas
jaudu – tajā iespējams saražot līdz
pat 240 tonnām asfaltbetona stundā. Iekārtas iegādātas no Itālijas
uzņēmuma «Ammann», kas ir ceļu
būves iekārtu un rūpnīcu ražošanas
līderis pasaulē. Lēmums par jaunas
rūpnīcas izveidi pieņemts, jo uzņēmums turpina attīstīties un paplašināties un vēlas būt konkurētspējīgāks savā specializācijā – ceļu būvē.
Jaunās rūpnīcas vieta tika izvēlēta
uzņēmuma sturktūrvienībā Vilces
pagastā, jo tur atrodas izejmateriālu
karjeri, kas ļauj samazināt izmaksas
un optimizēt loģistiku. Jāpiebilst, ka
uzņēmuma apgrozījums 2012. gadā
sasniedza 16,4 miljonus latu, kas ir
par 38 procentiem vairāk nekā gadu
iepriekš. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 300 cilvēku.
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs informatīvā materiālā
apkopojis šīs vasaras tūrisma
sezonas aktualitātes Jelgavā,
Jelgavas novadā un Ozolnieku
novadā. Jaunajā materiālā latviešu,
krievu un angļu valodā atrodamas
idejas, kā pavadīt šo vasaru Jelgavā
un apkārtnē ģimenēm ar bērniem,
aktīvas atpūtas cienītājiem un gardēžiem. Informatīvais materiāls
«Tūrisma un atpūtas iespējas
Jelgavā, Jelgavas novadā un
Ozolnieku novadā. Vasara 2013»
latviešu, krievu un angļu valodā
lejuplādējams mājas lapā www.
visit.jelgava.lv.
 Jelgavas centrālās siltumapgādes uzņēmums «Fortum
Jelgava» izstrādājis jaunu mājas
lapu www.fortum.lv. Tā izstrādāta, domājot par «Fortum» Latvijas
klientu un partneru vajadzībām un
ērtībām, meklējot nepieciešamo
informāciju. SIA «Fortum Jelgava»
komunikācijas vadītāja Guntra Matisa informē, ka jaunā mājas lapa
atšķiras ar mūsdienīgāku dizainu un
mājas lapas apmeklētājiem vieglāk
lietojamu informācijas izkārtojumu.
Jaunums ir arī lapas apmeklētājiem
domātā saziņas vietne «Sazināties»,
kuru aizpildot ir iespēja sazināties ar
uzņēmumu no mājas lapas.

Ritma Gaidamoviča
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Autobusā atstātās
mantas šoferi
nodod dispečeram
«Gribu pateikt lielu paldies 1.
maršruta autobusa šoferītim par to,
ka manai deviņgadīgajai meitai atdeva mobilo telefonu, kuru viņa bija
pazaudējusi 1. maršruta autobusā,
braucot no Ozolnieku vidusskolas. Mēs
tiešām necerējām, ka atgūsim mobilo
telefonu,» pateicību SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) autobusa
vadītājam ar «Jelgavas Vēstneša»
starpniecību vēlas pateikt Danielas
mamma Inga.

Foto: Ivars Veiliņš

ruārī atzītais autobusa vadītājs Ints
Kunrads,» informē JAP Pārvadājumu
nodaļas vadītāja Viktorija Ļubļinska.
Viņa norāda, ka pēc pateicības saņemšanas šis autobusa vadītājs atbalstīts
arī materiāli, kā arī par šo pozitīvo
faktu informēti pārējie JAP šoferi.
«Jāpiebilst, ka mūsu darba pieredzē
jau ir līdzīgi gadījumi. Visus autobusos
atrastos priekšmetus, protams, ja tos
nav piesavinājies kāds negodprātīgs
pasažieris, autobusa vadītāji nodod
dispečeriem. Tādējādi, ja kādam braucējam autobusā kas pazudis, viņš var
zvanīt JAP dispečeram pa diennakts
tālruni 63045945,» tā V.Ļubļinska,
piebilstot, ka visbiežāk pasažieri autobusā aizmirst lietussargus, mobilos
telefonus, maisiņus.

Apsaimniekotājs appļauj mājai
piekrītošo teritoriju; privātais
«Rimi» būvnieki gatavi zemesgabals jāpļauj īpašniekam
Tā kā Inga vēstulē bija norādījusi
mobilā telefona pazaudēšanas datumu, autobusa maršrutu un izbraukšanas laiku, noskaidrot šoferi, kurš
uzmeklējis nozaudētā telefona īpašnieci, nebija grūti.
«Šajā gadījumā tas bija par labāko
JAP šoferi pilsētas pārvadājumos feb-

Sagatavoja Sintija Čepanone

atbildēt uz jelgavnieku
jautājumiem
Uzzinot, ka RAF mikrorajonā šovasar plānots būvēt lielveikalu «Rimi»,
Pumpura ielas 1 iedzīvotāji vērsās
redakcijā – viņi nobažījušies, kā veikals plāno savus piebraucamos ceļus.
«Mums jau tagad, kad pa Pumpura
ielu garām brauc smagās mašīnas,
sekcijām visi stikli dreb,» tā mājas
iedzīvotāja Viktorija Poča.
Projekta attīstītāja SIA «Newcom»,
iepazīstoties ar V.Počas jautājumu,
norāda: iedzīvotāji savus jautājumus
aicināti iesūtīt rakstiski, un uzņēmums ir gatavs uz tiem atbildēt.
Pašlaik uzņēmēji kopā ar arhitektiem un Jelgavas pilsētas Būvvaldi
strādā pie transporta plūsmas organizācijas, kas nodrošinās piekļuvi
jaunajam veikalam. «Izstrādājot
transporta organizācijas skici, mēs
maksimāli ievērosim Jelgavas pilsētas

Daudzdzīvokļu mājas Meiju ceļā
16 iedzīvotāja pauž neizpratni par
nenopļauto teritoriju pagalmā. «Ap
mūsu māju, kuru apsaimnieko SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), ir skaisti nopļauts zāliens,
taču pagalmā ir teritorija, kurā zāle
atstāta augam. Vai tiešām arī to neun iedzīvotāju intereses,» sola SIA
varēja nopļaut, lai sakopta būtu visa
«Newcom» pārstāve Renāta Kaupaapkārtne?» «Jelgavas Vēstnesim» jautā
sa. Viņa arī aicina iedzīvotājus visā
jelgavniece.
projekta realizācijas laikā sūtīt savus
jautājumus, uz kuriem uzņēmums ir
Kā skaidro JNĪP valdes loceklis Juris
gatavs atbildēt.
Vidžis, uzņēmuma darbinieki seko līdzi
Jautājumus iedzīvotāji var sūtīt uz
tam, lai visu JNĪP pārvaldībā esošo
uzņēmuma SIA «Newcom» juridisko
daudzdzīvokļu māju apkārtne būtu
adresi: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010,
vai e-pasta adresi: riga@newcom.lv,
norādot vārdu, uzvārdu un definējot
jautājumu.
Jelgavā, Rīgas ielā 48, plānots būvēt
lielveikalu «Rimi». Šo zemesgabalu iegādājies Igaunijas nekustamā īpašuma
fonds «EfTEN Kinnisvarafond AS»,
kura partneris Latvijā ir SIA «Newcom». Būvniecību plānots uzsākt jau
šovasar, lai 2014. gada rudenī veikals
Jelgavniekam Dzintaram ikdienā
varētu vērt durvis.
bieži nākas braukt pa Raiņa un Elektrības ielu, un autovadītājs pamanījis,
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica
viņaprāt, aplamu ceļa zīmju izvietojumu. «Kad no Raiņa ielas nogriežas uz
Elektrības ielu, dažus metrus aiz krustojuma izvietota ceļa zīme «Maksimālā
ātruma ierobežojuma zonas beigas», lai
gan Elektrības ielā nemaz nav zīmes, ka
šāda zona vispār sākusies,» pamanīto
atklāj Dzintars. Viņš uzskata, ka tādētrešdienās un ceturtdienās no pulksten jādi šī ceļa zīme ir lieka, vēl jo vairāk
11 līdz 14, savukārt radošo domu un tādēļ, ka no krustojuma līdz zīmei pat
darbu centrā «Svētelis» Pļavu ielā 2 – gribēdams nevar pabraukt ātrāk par 30
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās kilometriem stundā.

sakopta, tostarp atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem regulāri
tiktu nopļauts zāliens. Lai to nodrošinātu, noslēgts līgums ar uzņēmumu
«L&T», kas šajā sezonā arī veic JNĪP
apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju
un nedzīvojamo ēku teritoriju zāliena
nopļaušanu.
«Dzīvojamo māju kvartālos pilsētā
nereti ir zemesgabali, kuri pieder
privātīpašniekiem, līdz ar to par zāles
nopļaušanu šajās teritorijās atbildīgs
īpašnieks. Iedzīvotājiem jāapzinās, ka
JNĪP kā nama apsaimniekotājs dzīvokļu īpašnieku uzdevumā rīkojas ar viņu
naudu un ir atbildīgs par konkrētai

Ceļa zīme Elektrības ielā
izvietota atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem

no pulksten 11 līdz 16.
Jāpiebilst, ka pārtikas programma
paredzēta septiņiem mēnešiem – no
jūnija līdz decembrim. Šajā laikā katra
trūcīgā persona vai ģimenes loceklis
drīkst saņemt ne vairāk kā septiņus
Pārtikas pakas trūcīgajiem iedzīvo- pārtikas komplektus.
tājiem pieejamas jau pašlaik. Stacijas
ielā 13 tās var saņemt pirmdienās,
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

Paldies Amatu vidusskolas topošajiem
frizieriem un viņu skolotājai!
Laikraksta redakcijā vērsās jelgavniece Beatrise, lai izteiktu pateicību
Jelgavas Amatu skolas skolotājai
Inārai Zuterei. Kundze bieži izmantojot
skolas audzēkņu topošo frizieru pakalpojumus un ik reizi ir ļoti apmierināta
ar rezultātu.
«Izsaku pateicību Jelgavas Amatu
skolas skolotājai Inārai Zuterei par

savu bērnu apmācīšanu un izglītošanu friziera profesijā. Šie jaunieši ir
brīnišķīgi, un droši var paļauties šo
bērnu roku darbam. Skolotāja visus
savus audzēkņus māca ar humoru, bet
stingri. Bērni smaida un visu uztver
bez stresa,» tā Beatrise, kura sevi nodēvējusi par «pateicīgo klienti».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja
Dzidra Staša skaidro, ka pēc rekonstrukcijas Čakstes bulvārī, jau sākot
no Raiņa ielas starp krustojumiem ar
Akadēmijas un Elektrības ielu, noteikta zona, kurā maksimālais braukšanas
ātrums ierobežots līdz 30 kilometriem
stundā, un par šīs zonas sākšanos liecina atbilstoša ceļa zīme Raiņa ielā pirms
Elektrības ielas krustojuma.
«Braucot tālāk pa Čakstes bulvāri,
maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums 30 kilometri stundā saglabājas,
taču, nogriežoties uz Elektrības ielu,
šī zona beidzas tūlīt aiz krustojuma,
līdz ar to atbilstoši projektēšanas
normatīvajiem dokumentiem nepieciešams izvietot ceļa zīmi «Maksimālā
ātruma ierobežojuma zonas beigas»,»
skaidro Dz.Staša, norādot, ka, braucot
pretējā virzienā, Elektrības ielā ir ceļa
zīme, kas informē par zonas sākšanos.
Jāpiebilst, ka šādas ceļa zīmes ir arī
Ūdens ielā pie krustojuma ar Čakstes
bulvāri un tās izvietotas atbilstoši Ceļu

Sagatavoja Sintija Čepanone

Telefongrāmatu
izplatīs īpašās
akcijās lielveikalos
un pasta nodaļās
«Kur var dabūt «Zaļo lapu» telefongrāmatu, kurā apkopota informācija
par Jelgavu?» grib zināt kāds «Jelgavas
Vēstneša» lasītājs.

ES pārtikas pakas
pieejamas jau pašlaik
«Vēlētos zināt, kad būs pieejamas
Eiropas trūcīgo pakas Jelgavā? Izziņu par trūcīgā statusu pilsētā dod,
bet paku nav,» «Jelgavas Vēstnesim»
raksta Ilona. Viņa pārliecināta, ka šis
jautājums ir aktuāls ļoti daudziem
iedzīvotājiem. «Valdība saka – nabadzība maza, bet patiesība skarba,» tā
viņa.

daudzdzīvokļu mājai piekrītošās teritorijas sakopšanu,» uzsver J.Vidžis.
Jāpiebilst, ka JNĪP apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām
piekrītošās teritorijas appļaušana tiek
organizēta saskaņā ar grafiku. Atsevišķos gadījumos gan iespējama divu
trīs dienu nobīde, taču JNĪP strikti
kontrolē uzņēmumu, kuram uzticēti
pļaušanas darbi, lai nodrošinātu apsaimniekošanā esošo māju teritorijas
uzturēšanu kārtībā un līdz ar to arī
dzīvokļu īpašnieku līdzekļu lietderīgu
izlietošanu.

satiksmes noteikumiem un LVS 77
«Ceļa zīmes».
Jāatgādina, ka abi šie krustojumi
iekļaujas kā pacelti krustojumi. Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojuma
zona sākas no ceļa zīmes «Maksimālā
ātruma ierobežojuma zona» 30 km/h
un turpinās Čakstes bulvārī līdz
krustojumam ar Lielo ielu. Savukārt
no Čakstes bulvāra nogriežoties šķērs
ielās, šī zona beidzas līdz ar ceļa zīmi
«Maksimālā ātruma zonas beigas».
Atbilstoši braukšanas virzienam par to
liecina arī attiecīgās ceļa zīmes «Maksimālā ātruma ierobežojuma zona»
vai «Maksimālā ātruma ierobežojuma
zonas beigas».

SIA «Latvijas tālrunis» izplatīšanas
koordinators Nikolajs Smirnovs norāda, ka nupat klajā laisti aktualizētie
izdevumi 2013./2014. gadam, tostarp
telefongrāmata «Jelgava24», kurā apkopota uzziņu informācija par Jelgavu,
Jelgavas un Ozolnieku novadu.
«Jaunās telefongrāmatas izdotas īsi
pirms Līgo svētkiem, tādējādi to izplatīšana tiek sākta šajās dienās. Iedzīvotāji
bez maksas tās var saņemt dažādās organizētās akcijās pasta nodaļās un lielveikalos. Informācijai par to, kur un kad
konkrēti Jelgavā būs pieejams šis izdevums, varēs sekot līdzi uzņēmuma mājas
lapā www.lt.lv,» norāda N.Smirnovs.
«Zaļo lapu» telefongrāmatas – gan
iepriekšējais izdevums, gan jaunākais
– bez maksas pieejamas uzņēmuma birojā Rīgā, Blaumaņa ielā 38 – 40. Tāpat
to var pasūtīt pa pastu. «Kaut gan «Zaļo
lapu» telefongrāmata ir pieejama bez
maksas, iedzīvotājiem, kas to vēlēsies
saņemt pa pastu, jārēķinās ar pasta izdevumiem,» uzsver uzņēmuma pārstāvis.
Telefongrāmatu pa pastu var saņemt
divos veidos: piezvanot uzņēmuma
Klientu servisam pa tālruni 67770711
un, norādot dzīvesvietas adresi, pieteikt
to vai arī pasūtot «Latvijas tālruņa»
internetveikalā (shop.lt.lv).
Jāpiebilst, ka šādā veidā jelgavnieki
savā īpašumā var iegūt ne tikai izdevumu «Jelgava24», bet arī jebkuru citas
pilsētas izdevumu.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Sagatavoja Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

Šī ceļa zīme Elektrības ielā uzstādīta
atbilstoši projektēšanas normatīvajiem dokumentiem – tā informē, ka
beidzas maksimālā ātruma ierobežojuma zona, kas sākas Raiņa ielā starp
Akadēmijas un Elektrības ielas krustojumu un turpinās Čakstes bulvārī līdz
krustojumam ar Lielo ielu.
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Atzīmēs 90. jubileju

Šovasar leģendārā
Jelgavas
sporta personība – ilggadējais Jelgavas BJSS
vieglatlētikas treneris
un Jelgavas
Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs
– Aleksandrs Balss svinēs savu 90.
dzimšanas dienu. Par godu šim notikumam 16. augustā pulksten 18 Jelgavas
Valsts ģimnāzijā notiks viņa audzēkņu
salidojums. Bijušie A.Balsa audzēkņi,
kuri vēlas piedalīties pasākumā, aicināti
zvanīt pa tālruni 63021845.

Notiks Samsona balvas izcīņa

9. jūlijā pulksten 16 ZOC notiks Jelgavas
pilsētas atklātās meistarsacīkstes un BJSS
bijušā trenera Ulda Samsona piemiņas balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā. Sacensībās piedalīsies 1999. gadā dzimušie un
vecāki vieglatlēti. Programma sievietēm:
100 m, 400 m, 400 m barjerskrējiens,
800 m, 3000 m, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana, diska
mešana, 4 x 100 m stafete. Vīriešiem: 100
m, 400 m, 400 m barjerskrējiens, 800 m,
3000 m, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana, diska mešana,
4 x 100 m stafete. Pieteikumi jāiesniedz
BJSS līdz 5. jūlija pulksten 17 vai pa faksu
63082784, e-pastu: bjss@sports.jelgava.
lv, vai tālruni 29821896 (galvenā tiesnese
Santa Lorence).
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sports
Jauna grāmata

Izdota septītā grāmata par Jelgavas sporta vēsturi – Aleksandra Balsa apkopotā
«Sporta pedagogi Jelgavā». Šo grāmatu
kā dāvanu saņem visi šī gada vidusskolas
absolventi, tā būs arī pieejama skolu un
pilsētas publiskajās bibliotēkās. Ideja par
grāmatas nepieciešamību pieder Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Auzai.
«2012. gadā pilsētā radās ideja, ka ir nepieciešams dokumentēt skolotāju veikumu,
un esmu pārliecināta, ka sekos arī citu mācību priekšmetu pedagogu
veikuma apkopojumi,» tā
viņa. Grāmata
izdota 1000
eksemplāros.

Eiropas čempionātā – 5. vieta

Jelgavas cīkstonis Alberts Jurčenko no kluba «Milons» Eiropas
čempionātā brīvajā
cīņā kadetiem izcīnījis 5. vietu, atkārtojot
savu iepriekšējā gada
panākumu. Alberts startēja svara kategorijā līdz 69 kg un aizvadīja piecas cīņas.
Pamatturnīra pirmajā cīņā viņš ar 4:2
pieveica vācieti, astotdaļfinālā ar 9:5 bija
pārāks par ungāru, bet ceturtdaļfinālā ar
0:8 piekāpās azerbaidžānim Apdulmuslimam Muhidinovam, kurš vēlāk kļuva par
Eiropas čempionu. Gandarījuma turnīrā,
cīnoties par bronzu, A.Jurčenko uzveica
baltkrievu (9:3), bet izšķirošajā mačā
atzina bulgāra pārākumu (0:8).

Meitenes cīnās ar stereotipu,
ka bokseri ir kaušļi
 Ilze Knusle-Jankevica

Oksana Semjonova boksā trenējas
četrus mēnešus, un
pagaidām viņai tas
patīk. Tiesa gan,
meitene uztraucas
par savu redzi, jo
ikdienā nēsā brilles,
bet treniņos liek
lēcas. Domājot nākotnē turpināt nodarboties ar cīņas
sportu, viņa apsver
domu par operāciju
redzes uzlabošanai,
jo nemitīga uztraukšanās par acīm
traucē koncentrēties cīņai.

Apmēram divus gadus ar boksu pie
Aleksandra Knoha trenējas Dace Kovaļevska. Viņa pati saka, ka ar boksu
nodarbojas tāpēc, lai uzturētu sevi fiziskā
formā, jo pamatā nodarbojas ar vieglatlētiku – skrien garās distances. «Draugs
mani uzaicināja, un nolēmu intereses
pēc pamēģināt,» tā viņa. Dace spriež, ka
bokss palīdz viņai uztrenēt maratonā nepieciešamo izturību, jo tā nav tikai cīņa un
sišana – ir virkne citu vingrinājumu, kas
trenē tieši izturību: skriešana, atspiešanās
no zemes, lēkšana ar lecamauklu un citi.
Pēc divu gadu treniņiem Dace beidzot
ir gatava savai pirmajai īstajai cīņai.
«Vienkārši gribu pamēģināt, kā tas ir,»
viņa saka. Tomēr ir problēma – partneri
atrast ir ļoti grūti. A.Knohs norāda, ka
Latvijā un Baltijā sieviešu bokss nav
sevišķi populārs, tāpēc grūti piemeklēt
atbilstošas svara kategorijas partneri.
«Jā, atradu meiteni, kas ir desmit kilogramus smagāka. Jo smagāks sportists,
jo spēcīgāks sitiens un pretiniekam bīstamāks. Pirmajai cīņai tādu pretinieci
Dacei negribu,» stāsta treneris.
Ar līdzīgu problēmu saskāries arī
treneris Sergejs Soldatjonoks, pie kura
trenējas Signija Vasiļjeva. «Signijai ir
bijusi viena cīņa, kurā viņa sevi parādīja normāli. Viņa ir gatava un grib iet
ringā, bet ir problēma: nav pretinieču,»
tā viņš, piebilstot, ka septembrī, kad
atsāksies sezona, sāks meklēt viņai
pretinieces.

«Es neesmu agresīva»

Signija un arī pārējās meitenes atzīst, ka nemitīgi nākas saskarties ar
stereotipu, ka bokseri ir agresīvi un
iesaistās kautiņos. «Kad sāku trenēties
boksā, klasesbiedri sāka no manis tā
kā baidīties. Bet ar laiku jau saprata,
ka nevienam virsū nemetīšos un nekaušos,» tā Signija, kura rudenī mācīsies Jelgavas 1. ģimnāzijas 9. klasē.
To pašu stāsta Dace, kurai gan
boksa iemaņas palīdz arī darbā, tomēr
viņa neesot no tām, kas ātri iesaistās
kautiņā.
Oksana Semjonova boksā (pie
A.Knoha) trenējas apmēram četrus
mēnešus un tikai nupat sākusi trenēties pārī, apgūstot sitienu tehniku.
«Man nav problēmu iesist cilvēkam, ja
uzskatu, ka viņš ir izdarījis ko nepareizu, sliktu. Vienmēr esmu kāvusies
ar zēniem, bet, kad man pārī vajadzēja
izdarīt sitienu, es to nevarēju. Tas bija

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Sieviete (39), beigusi konditoru kursus,
meklē apkopējas, trauku mazgātājas darbu
Jelgavā. Tālrunis 26003745.
Mūrnieks, elektriķis. Mūrēju plītis, skursteņus, mūrīšus, elektroinstalācijas. Tālrunis
25972357.
Vīrietis (53) meklē darbu. Var arī laukos.
Var dzīvot uz vietas. Tālrunis 27184417.
Betonētājs, armētājs meklē darbu. Tālrunis
28861906.

Piedāvā darbu
SIA «Larus – L» konditorejas cehs Jelgavā
aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu(-i). Darba pienākumi: pasūtījumu pieņemšana, apstrāde; pavadzīmju
drukāšana; datu ievadīšana; klientu
apkalpošana. CV lūdzam sūtīt uz e-pasta
adresi: andris.freimanis@latpartika.lv.

Pārdod
Skolnieka mēbeļu komplektu. T.26799755
Zemi. T.28212255
Melnu Ford Sierra,1990., TA 23.01.2014.
Ls 250. T.29688275
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

Sieviešu bokss ir olimpiskais
sporta veids, bet Latvijā tas ir
maz izplatīts. Jelgavā šobrīd
ar boksu nodarbojas trīs meitenes, bet tikai viena no viņām
to uztver kā sporta veidu un ir
gatava startēt arī sacensībās.

Grūti atrast pretinieku
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Foto: Ivars Veiliņš

grūti – iesist cilvēkam, kurš man neko
nav nodarījis, un man bija sevi jānoskaņo,» stāsta Oksana.

Iespēja tikt uz olimpiādi

Treneri uzsver, ka sieviešu bokss
ir olimpiskais sporta veids un, lai gan
sportistes ir spēcīgas, konkurence nav
liela, tāpēc tā ir reāla iespēja Latvijai
tikt uz olimpiskajām spēlēm. 2012. gada
Londonas olimpiskās spēles bija pirmās,
kurās piedalījās arī sievietes boksā, viņas
startēja tikai trīs svara kategorijās. Tomēr
no Jelgavas trīs bokseriem visnopietnākie
mērķi ir jaunākajai sportistei – Signijai. Viena cīņa viņai jau aiz muguras,
un meitene ir gatava turpinājumam.
«Pretiniece ar boksu nodarbojās piecus
gadus ilgāk nekā es, un bija jau mazliet
bailīgi iziet ringā. Bet mans uzdevums
nebija uzvarēt, bet gan nostāvēt visus trīs
raundus, un to es izdarīju,» tā S.Vasiļjeva,
piebilstot, ka pēc cīņas traumu nav bijis,
vien nedaudz sāpējušas ribas. Starp citu,
viens raunds ilgst trīs minūtes.
D.Kovaļevska ar boksu vairāk nodarbojas sevis uzturēšanai formā, bet
O.Semjonova nākotni gribētu saistīt ar
reslingu. «Tas ir māksliniecisks cīņas
veids, un ar to var nopelnīt,» spriež
viņa.

Lielākā problēma – psiholoģija

Treneri norāda, ka fiziski šīs trīs
meitenes ir labi attīstītas un spēcīgas
un treniņi netiek speciāli pakārtoti
meitenēm – tie notiek kopā ar zēniem,
arī vingrinājumi visiem ir vienādi. «Viss
sākas ar psiholoģiju, kas meitenēm un
puišiem ir atšķirīga,» tā A.Knohs. Viņš
min, ka meitenēm ir jāpārvar barjera un
jāvar sist, bet tas ir grūti, jo sabiedrībā
ir iesakņojies stereotips, ka bokss nav
meiteņu sporta veids. «Ir jāsaprot, ka
bokss nav balets un te ir jāsit,» piebilst
S.Soldatjonoks.

Kokskaidu un kūdras briketes no
Igaunijas. Vasaras cenas. Piegāde.
Tel.28828288

Izīrē
Izīrēju 1-istabas dzīvokli Jūrmalā, Bulduros
jūlijā, augustā. Tel.29720833

Vēlas īrēt
2 ist. dzīvokli Jelgavā. T.22331047

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Signija Vasiļjeva ir
gatava piedalīties
sacensībās, bet, kā
norāda treneri, meiteņu boksā ir grūtības
atrast piemērotas
pretinieces, jo Latvijā
un Baltijā šis sports
nav populārs.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca» Iekšķīgo
slimību nodaļas ārstei Skaidrītei
Ādamsonei, vīru mūžībā pavadot

Foto: no personīgā
arhīva

SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību Skaidrītei
Ādamsonei un viņas ģimenei, vīru, tēvu
Jāni zaudējot.

Oksana Semjonova
Vecums: 17
Izglītība: beigusi Jelgavas 2. pamatskolu, tagad mācās
Rīgas Valsts tehnikumā
Boksā trenējas: 4 mēneši
Boksā nokļuva: «Gribēju sen, bet nebija drosmes.»
Iesaistīja bijušais klasesbiedrs Andrejs Makreckis.

Signija Vasiļjeva
Vecums: 15
Izglītība: mācās Jelgavas 1. ģimnāzijā
Boksā trenējas: 1,5 gadi
Boksā nokļuva: «Biju pārtraukusi treniņus basketbolā,
un apnika sēdēt mājās.»

Dace Kovaļevska
Vecums: 26
Izglītība: absolvējusi LU Juridisko fakultāti, bakalaurs
Boksā trenējas: 2 gadi
Boksā nokļuva: «Bija interese izmēģināt, kas tas ir.»

Sporta pasākumi
 27. jūnijā pulksten 19 – futbols: FK «Jelgava» – FC «Daugava» Daugavpils (ZOC).
 29. jūnijā pulksten 11 – Latvijas čempionāts futbolā U-13 grupā: «Jelgavas
BJSS» – FC «Jūrmala» (ZOC).
 6. jūlijā – Jelgavas atklātā čempionāta
strītbolā 2. posms (ZOC).
 6. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 7. kārta (6. vidusskolā).
 6. jūlijā pulksten 11 – Jelgavas atklātais
čempionāts pludmales volejbolā (ZOC).
 6. jūlijā pulksten 12 – regate «Kapteiņu
kauss» (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 6. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 7. kārta (6. vidusskolā).
 7. jūlijā – Jelgavas pilsētas čempionāts
futbolā (ZOC).
 9. – 11. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts tenisā (ZOC).

Silvija Brūna ar ģimeni

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRA NAFTALE (dz. 1922. g.)
NATĀLIJA JEĻISEJEVA (dz. 1979. g.)
VILMA KRIŅĢELE (dz. 1919. g.)
ALEKSANDRA SAVORONA (dz. 1938. g.)
ARNOLDS HUGO CINEVICS (dz. 1926. g.)
AGRIS LAZDĀNS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 27.06. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
IVANS PTIČKINS (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 27.06. plkst.14 Zanderu kapsētā.
JĀNIS ĀDAMSONS (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 27.06. plkst.15 Baložu kapsētā.
JĀNIS RUNCIS (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 29.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
OĻEGS GERASIMČUKS (1958. g.).
Izvadīšana 27.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

1. jūlijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1640.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku atklāšana.*
11.35 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Garīgās mūzikas koncerts.*
13.15 «Vertikāle».*
13.45 «Viens un kopā. A.Daņiļēvičs un Dzirnas». 1994.g.
14.40 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
14.50 «Dziesmu svētkus gaidot...»*
15.05 «Es – savai zemītei».*
15.35 «Province». Sava pūra locītājas.*
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1640.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.00 «Tautas tērpa stāsts». LTV dokumentāla videofilma.
20.00 LTV Dziesmu svētku studija.
20.30 «Panorāma».
21.15 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.40 «Tautas tērpa stāsts». LTV dokumentāla videofilma.
0.40 «Solis laikā». Deju svētku koncertuzvedums.*
2.45 «Dziesmu svētki 1990». Tautasdziesma.*
5.10 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 14.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.*
6.35 «Putnu dienas». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 21.sērija.
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». 9.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 10.sērija.
16.35  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 2.sērija.
17.35 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Polijā». Dok. f.
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto Games 2013».
19.45 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 9.sērija.
20.20  «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.20 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 5.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55  «Patriarhs». Daudzsēriju. filma. 2005.g. 1.sērija.
0.35  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.25 Strongman Champions League 2013 Latvia.*
2.20 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 9.sērija.
2.55 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku atklāšana.*
4.25 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Latviešu tautas tērpu skate.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.25 «Bernards». Animācijas filma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Jūras dzelmē». Melodrāma. 2011.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Galileo».*
13.25 «No 57. paralēles».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 78.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 98.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 3.diena.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Pūt, vējiņi!» Rīgas kinostudijas drāma. 1973.g.
23.05 «Trauma». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 3.diena.
0.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 39.sērija.
1.10 «Pasaules neparastākās būtnes 3». 2.sērija.
2.05 «Labvakar, Latvija!»
2.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 78.sērija.
3.50 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 98.sērija.
4.45 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 3.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 33.sērija.

5.45 «Anarhijas dēli 3». 14.sērija.
6.20 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 1.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 44. un 45.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 20.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 8.sērija.
7.50 «Simpsoni 23». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
8.50 «Karalis Ralfs». Komēdija.
11.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 39.sērija.
11.15 «Māmiņu klubs».*
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 49.sērija.
12.45 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.10 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.35 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 471. un 472.sērija.
14.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 1.sērija.
15.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
16.35 «Radu būšana 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Seriāls. 2013.g. 1.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 260.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 1.sērija.
1.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 33.sērija.
2.05 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 14.sērija.
2.40 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 49.sērija.
3.05 «Radu būšana 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

2. jūlijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Sirdsbalsība». Dok. f. 1.sērija.
7.00 «Kā Lupatiņi mazgājās». Anim. f.
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1641.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.*
11.45 «Tautas tērpa stāsts». Dok. f.
12.45 «Partitūra. Leonīds Vīgners». 1991.g.
13.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
14.45 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.35 «Province».*
16.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 20.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1641.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.00 «Būt latvietim. Kanāda». Dokumentāla filma.
19.30 «Dzintara ceļš». LTV videofilma.
20.00 LTV Dziesmu svētku studija.
20.30 «Panorāma».
21.15 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.05 «Mani mīļie». Dokumentāla filma.
1.40 Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Noslēguma koncerts.*
4.30 «Partitūra. Leonīds Vīgners». 1991.g.
5.25 «Variācijas par tēmu. Brāļi Jurjāni». 1996.g.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.*
6.35 «Burvju mākslinieks». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 22.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». 10.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 11.sērija.
16.35  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 3.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 10.sērija.
20.05 «Saules garša». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.35 «Autosporta programma nr.1».
21.05  Tīģera pēdējā iespēja». Dok. f. 1.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05  «Specvienība». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.55 «Lielais cirks 11». 2.daļa.
0.55 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 10.sērija.
1.25 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
3.15 «Olimpieša portrets».
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Koncerts Jāzepam Vītolam – 150.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 97.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija». Seriāls. 7.sērija.
11.55 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 1.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 92.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.

tv programma
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 79.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 99.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 4.diena.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 40.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Ar mīlestību no Grieķijas». Komēdija. 2009.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 22.sērija.
0.10 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 4.diena.
0.20 «Trauma». ASV seriāls. 14.sērija.
1.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 40.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 10.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».
3.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 79.sērija.
3.55 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 99.sērija.
4.45 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 4.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 34.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 1.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 46. un 47.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 21.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 9.sērija.
7.50 «Simpsoni 23». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
8.50 «Vasaras skola». Komēdija.
10.45 «Kobra 17». Anim. ser. 8.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 50. un 51.sērija.
13.05 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 473. un 474.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 2.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 27.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 2.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 24.sērija.
22.00 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Sazvērestība». ASV seriāls. 9.sērija.
24.00 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 5.sērija.
1.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 2.sērija.
1.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 34.sērija.
2.45 «Detektīvs Spensers 5». ASV seriāls. 1.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 50.sērija.
3.55 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 51.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

3. jūlijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Sirdsbalsība». Dok. f. 2.sērija.
7.05 «Kā Lupatiņi uzminēja». Anim. f.
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1642.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Koncerts Jāzepam Vītolam – 150.*
12.15 «Partitūra. Haralds Mednis». 1994.g.
13.20 «Vispārējo latviešu dziesmu svētku un Deju svētku
retrospekcija».*
14.30 «Partitūra. Imants Kokars». 1992.g.
15.35 «Province». Tautas tērpēja.*
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Lemuru iela». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1642.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.00 «Nezūdamības likums. XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju svētki. 2008». Videofilma.
20.00 LTV Dziesmu svētku studija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.35 Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums
Viena saule, viena zeme.*
2.45 «Dziesmu svētki 2003». Koru koncerts Teiksma par latvieti.*
5.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 23.sērija.
7.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». 11.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 12.sērija.
16.35  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 4.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 11.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 27. jūnijs
20.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.35 «Ātruma cilts».
21.05  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 4.(noslēguma) sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Spots».*
23.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 86.sērija.
0.20  Tīģera pēdējā iespēja». Dok. f. 1.sērija.
1.15 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 11.sērija.
1.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
3.30 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki. Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts Arēnā Rīga.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 98.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Ar mīlestību no Grieķijas». Rom. komēdija. 2009.g.
11.55 «Intrigante 5». ASV seriāls. 22.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 93.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Bernards». Animācijas filma.
14.45 «Televeikala skatlogs».
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 80.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 100.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 5.diena.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.
22.05 «Pūķa acis». ASV spraiga sižeta drāma. 2012.g.
0.05 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 5.diena.
0.15 «Trauma». ASV seriāls. 15.sērija.
1.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 41.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 11.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».
3.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 80.sērija.
3.50 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 100.sērija.
4.45 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 5.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 35.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 2.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 48. un 49.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 22.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 10.sērija.
7.50 «Simpsoni 23». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.50 «Ledus princese». Komēdija.
10.45 «Kāsla metode 3». 24.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 52. un 53.sērija.
13.05 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 475. un 476.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 7.sērija.
23.15 «Terra Nova». ASV seriāls. 5.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 6.sērija.
1.10 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 3.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 35.sērija.
2.55 «Detektīvs Spensers 5». ASV seriāls. 2.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 52.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

4. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Sirdsbalsība». Dok. f. 3.sērija.
7.05 «Kā Lupatiņi šūpojās». Anim. f.
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1643.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki. Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts Arēnā Rīga.*
12.45 «Variācijas par tēmu. Brāļi Jurjāni». 1996.g.
13.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
13.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.20 «Laiks vīriem?»*
14.55 «Zebra».
15.10 «Aculiecinieks».*
15.25 «Province».*
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Anim. ser. 82.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 9.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1643.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Sirdsbalsība». Dok. f. 4.sērija.
19.00 «Vecmāmiņu koris». Dok. f.
20.00 LTV Dziesmu svētku studija.
20.30 «Panorāma».
21.20 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Sirdsbalsība». Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.40 Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g.

2.50 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Deju svētkiem – 60.*
5.15 «Prieks». Telefilmas Rīga dok. f.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Elks». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 24.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 10.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». 12.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 13.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 5.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 12.sērija.
20.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.35 «Lidojuma plāns».
21.05  «Tour de France – leģenda». Dok. f. 1.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto games 2013».*
23.50  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 4.sērija.
0.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
2.45 «Olimpieša portrets».
3.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
3.30 «Lidojuma plāns».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 99.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Tikai nesaki tētim». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 94.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 81.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 101.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 6.diena.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 2».
21.10 «Dabas stihiju varā 2». Dok. ser. 7.sērija.
21.40 «Mentālists 4». ASV seriāls. 9.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 14.sērija.
23.40 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 6.diena.
24.00 «Slepkavība Baltajā namā». ASV trilleris. 1997.g.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 12.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».
3.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 81.sērija.
3.50 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 101.sērija.
4.45 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 6.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 36.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 3.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 50. un 51.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 23.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 11.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
8.50 «Nokauts». Ģim. f.
10.40 «Radu būšana 6» (ar subt.). 9.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 54. un 55.sērija.
13.05 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 477. un 478.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 4.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 29.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 4.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Cietais rieksts». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
0.40 «Pārkāpt robežu 4». ASV seriāls. 2.sērija.
1.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 4.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 36.sērija.
3.20 «Detektīvs Spensers 5». ASV seriāls. 3.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 54.sērija.
4.25 «Bez tabu».

5. jūlijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Sirdsbalsība». Dok. f. 4.sērija.
7.05 «Visi kakti norasoja». Anim. f.
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
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7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Gaišā piemiņā». 9. un 10.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.*
11.45 «Prieks». Dok. f.
12.30 «Mani mīļie». Dok. f.
14.05 «Ķīlnieks» (ar subt.). Nopietna komēdija. 2006.g.
15.30 «Province». Sirdsbalss dejotāji.*
16.00 «Tīģeris». Anim. f.
16.10 «Zīļuks». Anim. f.
16.20  «Luijs». Anim. seriāls. 83.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 10.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 9. un 10.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Gaismas atgriešanās». Dok. f.
19.00 ««Nebridis nezināsi, cik dziļš,» Emilis Melngailis».
20.00 LTV Dziesmu svētku studija.
20.30 «Panorāma».
21.15 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 Tautas sadziedāšanās Mežaparkā Dziesmu svētkos
2008.g.
2.10 «Dziesmu svētki 2003». Uzvedums Latviešu kāzas.*
3.35 «Vispārējo latviešu dziesmu svētku un Deju svētku
retrospekcija».*
5.40 «Zebra».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.(nosl.) sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 25.sērija.
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 11.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 13.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē. 2009.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 14.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 6.sērija.
17.35 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 12.sērija.
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Vēju savaldītāji. Kilkādu salas». Dok. f. 3.sērija.
20.00 «Lielais cirks 11». 2.daļa.
21.00 «Šērvudas Robins». Seriāls. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 8.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 47.sērija.
0.35  «Tour de France – leģenda». Dok. f. 1.sērija.
1.30 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Berlīnē.
2009.g.*
3.20 «Autosporta programma nr.1».*
3.50 «Latvietis». Animācijas filma.
4.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Tautas mūzikas koncerts Raksti.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 100.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīla plakankalnē». Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.55 «Precamies!?! 2». 16.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 95.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Galileo».
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 82.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 102.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 7.diena.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora raidījums.
23.05 «Baltā tuksneša saule» (ar subt.). Piedz. f. 1969.g.
0.55 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 7.diena.
1.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 43.sērija.
1.55 «Luī». Seriāls. 1.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».
3.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 82.sērija.
3.50 «Asaru kronis». Seriāls. 102.sērija.
4.45 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 7.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 37.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 4.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 52. un 53.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 24.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 12.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.50 «Napoleons Dinamīts». Komēdija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 56. un 57.sērija.
13.05 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 479. – 481.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.

18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru». Honkongas
spraiga sižeta komēdija. 2006.g.
23.00 «Trijatā kanoe laivā». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
1.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 37.sērija.
2.45 «Detektīvs Spensers 5». ASV seriāls. 4.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 56. un 57.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

6. jūlijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 16.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 9.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 9.sērija.
8.25  «Luijs». 88.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 31.sērija.
9.00  «Negantais Henrijs». 31. un 32.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Tautas mūzikas koncerts Raksti.*
12.15 «Pūt, vējiņi!» Rīgas kinostudijas drāma. 1973.g.
13.55 «Trīnes grēki». Valmieras teātra izrāde. 1999.g. ieraksts.
16.00 «Dziesmu svētkus gaidot...»*
16.05 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
16.40 «Latgale. Trīs stāsti» (ar subt.). Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 LTV Dziesmu svētku studija.
22.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.
0.35 Nakts ziņas.
0.45 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Veltījums tautasdziesmai.*
3.30 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums, sagaidot
Dziesmu svētkus.*
5.30 «LTV portretu izlase». Horeogrāfs Uldis Žagata.*

LTV7
6.05 «Saldie 80». Labākās Mikrofona dziesmas.
7.40 «Klucānija». Anim. f.
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Norvēģijas dabā». Dok. ser. 11.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Manas zaļās mājas». Dok. f.
12.40 «Zemei līdzīga planēta». Dok. f.
12.50 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 9. un 10.sērija.
14.25 «Divi mīļotie». Francijas romantiska komēdija. 2011.g.
16.15 «Spots».
16.45 «Ghetto games 2013».*
17.00 TIEŠRAIDE! XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki
un XV Deju svētki.
22.05  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 9.sērija.
22.55 «Šērvudas Robins». Seriāls. 1.sērija.
23.55 «Krasta apsardze». Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.30 «Autosporta programma nr.1».*
2.00 «Ātruma cilts».*
2.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
3.00 «Lidojuma plāns».*
3.30 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Deju lieluzvedums Tēvu laipas.*

LNT
5.00 «Mīlestības uzvara». 95.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 5.sērija.
6.20 «Viņpus 2». 30.sērija.
7.10 «Galileo».
7.40 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs». Anim. ser.
19.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. ser.
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.30 «Galileo 2».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 9.sērija.
12.10 «Herijas likums 2». 11.sērija.
13.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 4.sērija.
14.10 «Baltā tuksneša saule» (ar subt.). Piedz. f.
16.00 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 8.diena.
18.20 «Trakie Ginesa rekordi».
18.55 «Dīvainie Ginesa rekordi».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Laternu stundā».
21.35 «Erkils Puaro 5». Lielbritānijas seriāls. 1. un 2.sērija.
24.00 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 8.diena.
0.10 «Sprādzienbīstams». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
1.45 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
3.20 «Noderīgie draugi». Seriāls. 5.sērija.
3.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. ser. 4.sērija.
4.05 «Viņpus 2». Seriāls. 30.sērija.
4.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 8.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 38.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 5.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». 54. un 55.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 40.sērija.
7.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 26. – 28.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 26.sērija.
8.15 «Bakugani 3». Anim. ser. 26.sērija.
8.40 «Bakugani». Anim. ser. 1.sērija.

TV programma
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 6.sērija.
9.20 «Misters Bīns». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.20 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru». Kom. 2006.g.
16.50 «Juniors». ASV komēdija. 1994.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Noteikti, varbūt». Romantiska komēdija. 2008.g.
21.55 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
0.15 «Tveice» (ar subt.). Krievijas komēdija.
2.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 38.sērija.
3.00 «Juniors». ASV komēdija. 1994.g.

7. jūlijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
6.40 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 10.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 10.sērija.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 89.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 32.sērija.
9.00 LTV Dziesmu svētku studija.*
9.30 TIEŠRAIDE! XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki
un XV Deju svētki. Dalībnieku gājiens.
15.40 «Dzintara ceļš». LTV videofilma.
16.20 «Čikāgas piecīši. Par mani, draudziņ, nebēdā!» Dok. f.
17.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 LTV Dziesmu svētku studija.
19.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV
Deju svētki. Noslēguma koncerts Līgo! un tautas
sadziedāšanās.
4.10 «Ķīlnieks» (ar subt.). Nopietna komēdija. 2006.g.
5.25 «Gaismas atgriešanās». Dokumentāla filma.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Jelgavas 1. internātpamatskola
turpina uzņemt audzēkņus 1. – 9. klasē
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem: izglītības programmas kods 21015311 (uzņemšana ar Valsts
pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu);

• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem: izglītības programmas
kods 21015611 (uzņemšana ar Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu 5. – 9. kl., ar Pilsētas
pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu 1. – 4. kl.);
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām: izglītības programmas
kods 21015411 (uzņemšana ar Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu).
Pieteikšanās Valsts pedagoģiski-medicīniskajai komisijai – pa tālruni 67212227.
Pieteikšanās Pilsētas pedagoģiski-medicīniskajai komisijai – pa tālruni 63012464.
Skolas kancelejas tālrunis – 63029514.

SIA «SUV 9» apsardzes
kompānija objektos Olainē un Jelgavā aicina
darbā apsardzes darbiniekus(-ces)

Baltijas Astroloģijas skola
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos.

ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu darba
grafiku. Lai pieteiktos pārrunām, zvaniet darba
dienās no plkst.9 līdz 18 pa tālruni 27150693.

Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

LTV7
6.05 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. filma. 1.sērija.
6.45 «Tīņu sirds». Dok. filma.
7.40 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 TIEŠRAIDE! XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki
un XV Deju svētki. Dalībnieku gājiens.
16.10 «Autosporta programma nr.1».*
16.40 «Zebra» (ar subt.).*
16.55 «Spots».*
17.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Patriarhs». Daudzsēriju. filma. 2005.g. 2.sērija.
21.15 «Dziesmu svētki Latvijā. Spilgtākie mirkļi.
1985.g. – 2003.g.»
21.30 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV
Deju svētki. Noslēguma koncerts Līgo! un tautas
sadziedāšanās.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 9.sērija.
6.00 «Bernards». Anim. f.
6.10 «Viņpus 2». 31.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Bernards». Anim. f.
7.40 Animācijas filmu rīts.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». 1. un 2.sērija.
12.20 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 5.sērija.
13.30 «Dabas stihiju varā 2». 7.sērija.
13.55 «Sastrēgumstunda». Spraiga sižeta komēdija. 1998.g.
15.55 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums.*
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 3.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 9.diena.
18.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 2. un 3.sērija.
22.35 «Pagājusī nakts». ASV romantiska drāma. 2010.g.
0.25 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 9.diena.
0.35 «Sastrēgumstunda». Komēdija. 1998.g.
2.30 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 3.sērija.
3.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs». Anim. ser. 20.sērija.
3.50 «Viņpus 2». Seriāls. 31.sērija.
4.50 XXV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XV Deju
svētku dienasgrāmata. 9.diena.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 39.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 6.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». 56. un 57.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 41.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 29. – 31.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 27.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 2.sērija.
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Misters Bīns». Seriāls.
13.55 «Pirātu piedzīvojumi dārzeņu valstībā». Anim. f. 2008.g.
15.40 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 4.sērija.*
20.10 «Neatkarības diena». ASV fantastikas trilleris. 1996.g.
23.05 «Kara māksla». Kanādas un ASV trilleris. 2000.g.
1.25 «Neveiksminieki». ASV komēdija. 1991.g.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 39.sērija.
3.55 «Detektīvs Spensers 5». Seriāls. 6.sērija.
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Pavadi vasaru gudri!

Angļu valodas vasarnīca
tā ir lieliska iespēja

vecākiem iesaistīt savus bērnus radošos
un saturīgos kursos
un

bērniem pavadīt vasaru gudri un interesanti,
jo

mācoties var arī atpūsties!

Vasarnīcā jūs gaida angļu valodas vide,
kurā atraktīvā veidā tiks īstenoti interesanti projekti,
spēles, ekskursijas, nodarbības dabā un pilsētas objektos,
būs arī siltas pusdienas.

Grupas un nodarbības
8. jūlijs - 19. jūlijs
Bērniem:
10 - 13 gadi

5. augusts - 16. augusts
katru darba dienu
no 10.00 - 13.45

Pusaudžiem:
14 - 16 gadi

Maksa: Ls 82.00 (50 mācību stundas)
Informācija un pieteikumi:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
Astra Vanaga, 29222737; 63082101
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv
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reportāža

Ceturtdiena, 2013. gada 27. jūnijs

«Pilsēta skaista. Kāpēc lai mūsu sēta
tāda nebūtu?!»
Jau tradicionāli Zāļu tirgū nedēļas nogalē Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš teica paldies māju, balkonu un uzņēmumu saimniekiem, kuri veido
pievilcīgu savu apkārtni, reizē rūpējoties par skaistāku pilsētas koptēlu. Pavisam
konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts» šogad tika izvērtēti vairāk nekā 40
objekti. Komisija atzīmē, ka šogad vērtēšanai pieteikti daudzi iepriekšējo gadu
uzvarētāji, taču nolikums paredz, ka tie divus gadus netiek vērtēti. «Atšķirībā no
citiem gadiem šoreiz izvērtējām arī daudz lodžiju un balkonu. Arī to īpašnieki
kļūst arvien čaklāki, un tas, protams, priecē,» vērtē pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, uzsverot, ka uzslavu šogad pelnījuši arī vairāku daudzstāvu
māju iedzīvotāji, kuri paši rūpējas par savu pagalmu, to sakārtojot un izdaiļojot.
«Jelgavas Vēstnesis» fotogrāfijās ļauj ielūkoties uzvarētāju un laureātu sētās un
uzzināt, cik daudz no viņiem šis smukums prasa.
Agrāk Kooperatīva
ielas 3. nama, kas
saņēma veicināšanas balvu,
sētā auga vairāki
desmiti šķirņu
tulpju un gladiolas, kuras saimnieki veda tirgot uz
Ļeņingradu, vēlāk
dārzu pārņēma
ēdamlietas, bet nu
jau ilgi priekšroka
tiek dota zālienam
un puķu dobēm.
«Skaistums ir ņēmis virsroku. Kam burkāni un loki? Aizej uz tirgu un nopērc,»
smaidot saka Pēteris Ramšs, kurš šeit saimnieko kopā ar sievu Liliju. Saimniece
atzīst, ka vīra aizraušanās ir rozes, kuru šobrīd viņam jau pāri 60, taču tās mazliet apskādējis ilgais pavasaris. «Vienu vasaru man te arī jaunieši gāja dāmās
un leca pāri sētai pēc rozēm. Nav jau man žēl to ziedu, bet viņi taču krūmus
izbojā,» saka saimnieks. Lilijai gan tīk visas dārza puķes, jo katrai esot savs
smukums, taču īpaša vieta ir arī viņas «vārdamāsām» lilijām.

«Mums jau nav sakopts – mēs vēl būvējamies!» par savu sētu
saka uzvarētājs Mazā
Rogu ceļa 5 saimnieks
Māris Augstkalns.
Šeit ģimene aizvada
ceturto vasaru, un
paši jokojot saka: «Ja
viss būtu pa smuko,
tad jau jāmeklē cita
māja.» Padarīts gan
esot daudz – pļavas
vietā nu ir skaista
māja, iekopts dārziņš,
puķu dobes, pašiem
sava siltumnīca.
«Zālīte ir Māra ziņā,
es atbildu par puķu
dobēm un dārzu,
kur būs gan kabači,
gan puķkāposti, gan
zirņi, pupiņas, gan
zemenes. Pie šiem
lauku labumiem esam
pieraduši. Vecāki dzīvo pārāk tālu, lai ikdienā aizbrauktu, piemēram, pēc saviem tomātiem. Tāpēc mums pašiem ir sava siltumnīca,» saka Vineta,
piebilstot, ka nu ir atradusi arī labu vietu rozēm pie mājas un arī tās palēnām papildina pagalmu.

Pateicību no pašvaldības pirmo reizi saņēma Oļu ielas
8. nama saimniece Ināra Riekstiņa, kura, izdzirdot par
pieteikumu konkursā, izsaucās: «Ak, Dievs! Kas to izdarīja?! Cilvēks visu mūžu dzīvo, neviens neliekas ne zinis,
un nu kā ar ūdeni aplej.» Saimniece saka, ka nekas dižs
jau viņas 900 kvadrātmetrus lielajā dārzā nav. «Pēdējā
laikā mēģinu atbrīvoties no visa liekā – atteikties no
visa, kas pavasarī jāiestāda un rudenī jāizrok, jo spēka
ar gadiem kļūst mazāk,» stāsta I.Riekstiņa. Saimniece
gan atzīst, ka nekādi nevar atteikties no dālijām. «Ar to
«slimību» mani inficēja vīratēvs. Interesanti gan ir tas,
ka, kad viņš ar to ņēmās, es skeptiski uz to noskatījos,
bet, kad viņa vairs nav, roka neceļas palaist postā. Tie
ziedi rudenī taču ir tik skaisti,» tā saimniece, piebilstot,
ka obligāti sētā jābūt arī skujeņiem, kas visu cauru gadu
zaļi, un spirejām, kuras var apcirpt pēc savas patikas.
Par vienu no labākajiem atzīts Tērvetes ielas 109.
nama dārzs, kura pavēlniece ir Ināra Spolāne.
Konkursā šī adrese parādījusies pirmo reizi, taču
saimniece atzīst, ka cītīgi seko līdzi konkursam.
Proti, katru gadu viņa aizbrauc aplūkot uzvarētāju
sētas ar domu smelties kādu ideju savam dārzam,
un tas arī izdodoties. «Naudu skaistumam es nežēloju. Pilsēta skaista. Kāpēc lai mana sēta nebūtu
skaista?! Ziniet, ļoti bieži daudz ko novaktēju uz
atlaidēm. Nesen nopirku puķi, kas nocenota no
14 līdz diviem latiem. Vai nav brīnišķīgi? Rūpīgāk
gan jākopj, taču aug. Esmu pensijā, un ko tad lai
citu dara? Nav ko sēdēt un klačoties, labāk dārzā
pastrādāt, lai izkustētos,» tā saimniece.

Par uzvarētājīpašumu
– Vecpilsētas ielas 8.
namu – gādā
jelgavnieks
Ivars Grantiņš. «Gribas
radīt skaistu
vidi, kur
dzīvot,» saka
I.Grantiņš.
Viņš šajā
Žūrijas komisija atzīst, ka šī
mājā saimgada pozitīvā tendence ir tā,
nieko no
ka daudzstāvu māju iedzīvotāji
1999. gada, un visu laiku kaut
vairs nepaļaujas tikai uz sētkas tiekot pa bišķītim darīts, lai
nieku darbu, bet sapratuši, ka,
pašiem patīkami. «Pavasarī uz
lai arī viņiem nav privātmājas,
talku aicinājām arī kaimiņus,
paši var rūpēties par savu koplai iekustinātu visu ielu sekot
īpašumu, veidojot pievilcīgāku
piemēram, taču atsaucību neguvām,» tā saimnieks, uzsverot,
dzīves vidi. Pateicības rakstu
un dāvanu saņēma Satiksmes ka neko daudz jau nevajag – darba rokas, kas grib strādāt, un
ielas 53. nama iedzīvotāji, kuri viss aiziet.
par savu pagalmu rūpējas visu
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
gadu.

Uzvarētāju vidū ir arī 3. līnijas 26c sēta, kurā saimnieko Irēnas Dominieces
ģimene. «Nevar taču visu gaidīt no citiem, arī pašiem ir kaut kas jādod. Mēs
varam dot prieku, sakopjot savu sētu,» tā I.Dominiece, spriežot, ka, galvenais, tas jau tiek darīts sev, lai labi justos savās mājās. «Kas ir prieks? Vienam
mersedess, otram – puķu dobe. Man otrais variants,» tā saimniece, nenoliedzot, ka 1100 kvadrātmetrus lielā teritorija prasa daudz laika, spēka un te tiek
pavadīts brīvais laiks. «Es tagad strādāju ar sevi, lai nebūtu perfekta. Ja nav
laika, ieskaidroju: ja šeit nezāle, tātad viņai tur jāaug. Jāskatās taču uz visu ar
humoru,» tā I.Dominiece, piebilstot, ka liels palīgs esot arī četrus gadus vecā
meita Alise, kura regulāri rediģē puķu dobes.

Pasākumi pilsētā
 30. jūnijā pulksten 13.20 – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
Jelgavas karoga svinīga pacelšana (pie
kultūras nama).
 12. jūlijā pulksten 19 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrāde K.Būza «Sievietes,
sievietes». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; studentiem un pensionāriem
– Ls 2 (Uzvaras parkā).

 18. jūlijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno
grāmatu diena – iespēja iepazīties ar pēdējā
mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem.
No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā stundā
– apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs,
grāmatu rezervēšana, pagarināšana internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti
bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. jūlijā pulksten 19 – muzikāli
optimistisks koncertuzvedums «Džimlai
rūdi rallalllā!». Režisore – Irina Tomsone.

Piedalās: Jānis Paukštello, Gunārs Placēns,
Jakovs Rafalsons, Velta Skurstene, Juris
Pučka, I.Tomsone. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(Uzvaras parkā).
 26. jūlijā pulksten 19 – leģendārā grupa
«Pērkons», Ieva Akuratere un Juris Kulakovs
jubilejas koncertā «Sapumpurots zars». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 ( Uzvaras parkā).
 2. augustā pulksten 19 – lielkoncerts
«Zelta ekspedīcija». Piedalās šlāgergrupas
«Baltie lāči», «Apvedceļš» un pūtēju apvie-

Konkursa laureāti un uzvarētāji
«Sakoptākā privātmājas teritorija»
Uzvarētāji – Tērvetes iela 52, Stadiona iela 14, Vecpilsētas iela 8, Mazais Rogu
ceļš 5, Zileņu iela 60, Tērvetes iela 109, 3. līnija 26c un Oļu iela 5. Laureāti –
Kooperatīva iela 3, 1f, 17, Zirgu iela 55, Rubeņu ceļš 30, Oļu iela 8, Stadiona
iela 34, Rīgas iela 36.
«Zaļākais lodžijas vai balkona noformējums»
Uzvarētāji – Sudrabu Edžus iela 1 – 21, Pļavu iela 1a – 37, Garozas iela 24
– 13, Pasta iela 38 – 4, Kronvalda iela 3 – 6. Veicināšanas balva – Garozas
iela 24 – 29, Kronvalda iela 5 – 10. Speciālbalva – Mātera iela 23/25 – 77.
«Sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai
sabiedrisks objekts»
Uzvarētāji – Spīdolas ģimnāzija, ģimenes restorāns «Hercogs», Zemgales
Darījumu centrs, muzikālais bārs restorāns «Plate», ziedu salons «Brigita».
«Interesantākais žoga risinājums»
Uzvarētājs – Tērvetes iela 136.
«Sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms»
Lielā iela 32, Satiksmes iela 53. Apbalvotie sētnieki – Tatjana Upeniece
(Nameja iela 2, 2a, 4 un 4. līnija 1), Ludmila Oļeiņika (Pulkveža Brieža iela
26), Lauma Zvane (Meiju ceļš 42, 46).

nība «Zelta taures». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
(Uzvaras parkā).
 No 1. līdz 31. jūlijam – Edmunda
Glūdiņa fotoizstāde «Latvijas ainavas»
Izstādes
(Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 28. jūnijā pulksten 16 – izstādes  Visu vasaru – tautastērpu izstāde «Kur
«Tukuma mākslinieku grupai 30» atklā- tu augi, daiļa meita». Tajā apskatāms arī
šana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
mākslas muzejā).
sievas Justīnes tautastērps, ko dzimtas
 Līdz 31. jūlijam – jelgavnieka jūrnieka piederīgie uzdāvināja muzejam (ĢederDaiņa Matīsa 15 gadus veidotā uzpirksteņu ta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
izstāde «Uzpirksteņi stāsta» (Ģederta Eliasa muzejā).

