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Privātmāja Kadiķu ielā 3a –
energoefektīvākā Latvijā

Foto: Sarmīte Livdāne,
Mārīte Šperberga

Vagonu rūpnīcā
svin spāru svētkus
Atzīmējot vagonu rūpnīcas izveides viena posma – galvenās ražotnes jumta montāžas darbu – noslēgšanos, piektdien, 27.
jūnijā, Krievijas koncerna meitas kompānijai «UVZ Baltija» piederošās vagonbūves rūpnīcas teritorijā tika svinēti spāru svētki.
Tajos uzņēmuma «UVZ Baltija» valdes priekšsēdētājs Andrejs Sačiks (pirmais no labās) un padomes priekšsēdētājs Konstantīns Djomins pateicās būvniekiem, Jelgavas pilsētas pašvaldībai un citiem sadarbības partneriem par jau ieguldīto darbu un
uzsvēra: plānots, ka jau 2015. gadā Jelgavā sāks ražot vagonus, kaut gan, iespējams, uzņēmuma teritorijā vēl notiks būvdarbi
un tiks būvētas pārējās ražošanas telpas. Savukārt būvnieku pārstāvji visus klātesošos informēja par celtniecības procesu, kas
pagaidām norit pēc plāna – nekādas nobīdes no grafika nav. Turpinājums 4.lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Šodien FK «Jelgava» aizvadīs Eiropas
līgas spēli Trondheimā
 Jānis Kovaļevskis

FK «Jelgava» futbolisti veiksmīgi ieradušies
Norvēģijas pilsētā Trond
heimā, kur 3. jūlijā aizvadīs Eiropas līgas kvalifikācijas spēli pret vietējo
klubu «Rosenborg», kurš
Norvēģijas čempionātā
uzvarējis 22 reizes, bet
šobrīd kopvērtējumā
ieņem ceturto pozīciju.
Pirms spēles jelgavnieku
galvenais treneris Vitālijs
Astafjevs uzsvēra, ka
komandas mērķis ir nospēlēt tā, lai saglabātu
intrigu par uzvarētāju
divu spēļu summā. Atbildes spēle notiks 10.
jūlijā Jelgavā, Zemgales
Olimpiskā centra stadionā.
Jelgavnieki Trondheimā ieradās
otrdien un jau aizvadīja pirmos treniņus «Lerkendal» stadionā. Mūsu
komandas pirmajam treniņam
gan tika ierādīts sintētiskā seguma laukums, lai gan blakus bija
pieejams arī zaļā seguma treniņu
laukums. Komandas aizsargs un
pieredzējušākais spēlētājs Valērijs
Redjko norāda, ka tā ir norvēģu
mazā viltība, kā pretiniekus izsist

no sagatavošanās ritma, tomēr tas
dos tikai papildu motivāciju. «Labi
esam pastrādājuši treniņnometnē
Liepājā un uz Norvēģiju atbraukuši pierādīt, ka arī mēs protam spēlēt
futbolu. Protams, «Rosenborg»
pats par sevi jau ir vārds, bet tas,
ka mēs cienām savu pretinieku, nenozīmē, ka mēs izrādīsim respektu
arī laukumā,» tā spēlētājs.
Savukārt treneris V.Astafjevs
atzīst, ka šai spēlei komanda
gatavojusies ierastā režīmā, jo
vēl 29. jūnijā bija jāaizvada spēle
Latvijas čempionātā pret FK
«Liepāja», kurā izdevās uzvarēt
ar rezultātu 3:0. «Iespēju robežās
esam izpētījuši, kā spēlē «Rosenborg», bet galvenokārt visu izšķirs
mūsu pašu spēle. Vēl analizēsim
nianses, lai pieņemtu lēmumu
par to, kurš spēlēs pamatsastāvā.
Esam gatavi cīņai un centīsimies
saglabāt intrigu arī līdz 10. jūlija
atbildes spēlei Jelgavā. «Rosenborg» neapšaubāmi ir šīs spēles
favorīti, tomēr mūsu uzdevums
ir viņiem maksimāli apgrūtināt
dzīvi un pierādīt, ka neesam šeit
ieradušies tikai padzenāt bumbu,»
stāsta treneris.
Vietējā laikraksta «Adresseavisen» sporta žurnālists Kristiāns
Stendāls nenoliedz, ka norvēģu
komandas mērķis Eiropas līgā ir
sasniegt grupu turnīru un viņi

Leibus ģimenes privātmāja Jelgavā, Kadiķu ielā 3a, konkursā «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014» atzīta par energoefektīvāko vienģimenes
ēku, savukārt daudzstāvu māja Brīvības bulvārī 28, ko apsaimnieko
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde», šajā konkursā ieguvusi
3. vietu renovēto daudzdzīvokļu māju kategorijā.
Māja Kadiķu ielā 3a ir viena no pirmajām zema enerģijas patēriņa
privātmājām Latvijā – tās būvniecība noslēdzās pērn janvārī. «Kaut
arī gan projektēšanas, gan būvniecības izmaksas bija krietni lielākas
nekā tad, ja mēs celtu vienkārši māju, ir milzīgs gandarījums, ka
tomēr izšķīrāmies par labu tā sauktās «pasīvās ēkas» būvniecībai,
izpildot visus striktos kritērijus, tostarp izbūvējot rekuperācijas sistēmu. Šim mērķim tika piesaistīts KPFI finansējums, un patiesībā tas
arī sedza to projekta sadārdzinājuma starpību. Tagad kopējās mājas
uzturēšanas izmaksas ir tiešām mazas, bet komforts un panāktā
siltumenerģijas ekonomija – ievērojama: pat aukstākajos ziemas
mēnešos māju apkurinām ik pārdienas, un aprēķini liecina, ka ar tik,
cik citas ģimenes apkurei patērē mēnesī, mēs varam iztikt gadu,»
saka Kadiķu ielas 3a saimniece Inguna Leibus, piebilstot, ka siltumapgāde mājai tiek nodrošināta ar granulu apkures katlu. Pēc augstā
novērtējuma konkursā saimnieki cer, ka viņu pieredze iedrošinās arī
citas ģimenes izšķirties par labu «pasīvās ēkas» būvniecībai. «Mēs
dzīvojam nākotnes mājā!» tā I.Leibus.
Jāpiebilst, ka par energoefektīvāko vienģimenes ēku Kadiķu ielas
3.a nams atzīts septiņu dalībnieku konkurencē, savukārt nominācijā
«Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā», kurā 3. vietu
ieguva Brīvības bulvāris 28, kopumā bija iesniegti 29 pieteikumi.

Mājām jāpārslēdz līgumi
par siltuma piegādi
 Ilze Knusle-Jankevica

Izmaiņas likumdošanā paredz, ka turpmāk, lai
daudzdzīvokļu ēka varētu saņemt centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu, ēkai jeb dzīvokļu
īpašnieku kopībai, kuru pārstāv īpašnieku pilnvarota
persona, ir jānoslēdz līgums ar siltuma piegādātāju.
Līdz šim pietika, ja līgumu ar siltuma piegādātāju
noslēdza ēkas apsaimniekotājs. Lai, iestājoties
apkures sezonai, mājas nepaliktu bez siltuma,
«Fortum Jelgava» sācis siltumenerģijas piegādes
un lietošanas līgumu pārjaunošanu ar klientiem
– daudzdzīvokļu mājām. Turpinājums 3.lpp.
Jelgavas futbolisti šodien uzsāks dalību Eiropas līgas kvalifikācijas spēlēs, izbraukumā tiekoties ar titulēto Norvēģijas klubu
«Rosenborg». Tā mūsu puišiem būs lieliska pieredze un iespēja
Foto: Ivars Veiliņš
sevi parādīt uz lielā futbola skatuves.
šai spēlei gatavojas ar vislielāko
atbildību. «Grūti prognozēt, cik
līdzjutēju var atnākt uz stadionu,
jo Norvēģijā jūlijs ir izteikts atvaļinājumu laiks un daudzi devušies
ārpus pilsētas. Turklāt lielākā daļa
uzskata, ka komanda tik un tā pārvarēs pirmo kvalifikācijas kārtu,»
piebilst K.Stendāls.
«Rosenborg» kluba pārstāvji
prognozē, ka spēli klātienē varētu
vērot aptuveni 5000 līdzjutēju.
Stadiona kopējā ietilpība gan ir 22

tūkstoši, bet pēdējā laikā «Rosenborg» to izdodas piepildīt tikai uz
dažām spēlēm gadā.
Jāpiebilst, ka spēli no Norvēģijas
starp vietējo klubu «Rosenborg»
un FK «Jelgava» netranslēs neviena televīzijas kompānija, bet to
tiešraidē par maksu varēs skatīties
«Rosenborg» kluba mājas lapā
rbk.no. Maksa par šo pakalpojumu
ir 49 Norvēģijas kronas jeb aptuveni seši eiro. Spēles sākums šodien
– pulksten 20.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»

aicina darbā fotogrāfu(-i).
Pienākumi:
• veidot fotomateriālus laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• uzturēt iestādes fotoarhīvu;
• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze fotomateriālu veidošanā
(priekšroka kandidātiem ar pieredzi darbā plašsaziņas līdzekļos);
• spēja elastīgi plānot savu darba laiku.
Piedāvājam:
• iespēju sevi radoši apliecināt;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 7. jūlijam.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001.
Tālrunis 63048800.
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No augusta paaugstinās
autobusu biļešu cena
Jelgavas pilsētas domes deputāti domes
sēdē pagājušajā ceturtdienā atbalstīja lēmumu, kas paredz no
1. augusta paaugstināt
biļešu cenu pilsētas
maršrutu autobusos.
Par braucienu pilsētas autobusā mazāk
maksās tie, kuri norēķināsies bezskaidrā
naudā, – viņiem biļetes
cena būs 0,85 eiro, bet
skaidrā naudā biļete
maksās 1 eiro.
Pilsētas autobusu biļešu cenas
nav mainītas kopš 2010. gada.
Patlaban biļetes cena ir 0,70
eiro, bet faktiski viena pasažiera
pārvadāšana pilsētas autobusos
izmaksā 1,24 eiro. Biļešu cena
nesedz faktiskās pārvadājumu
izmaksas, un lielāko daļu cenas
starpības SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) dotē pašvaldība, kā arī daļu izmaksu par
reisiem ārpus pilsētas robežas
sedz valsts.
2013. gadā Jelgavas pilsētas
pašvaldības dotācija JAP bija
1,98 miljoni eiro, valsts dotācija
– 377 000 eiro, savukārt ieņēmumi no pasažieriem – divi miljoni
eiro. Uzņēmuma kopējie izdevumi gadā – 4,34 miljoni eiro.

Šā gada budžetā pašvaldība
JAP ir paredzējusi 1,5 miljonu
eiro lielu dotāciju, kas nesedz
reālos izdevumus. Tā kā pašvaldībai patlaban nav iespēju papildus finansēt JAP zaudējumus,
lēmums par biļešu cenu kāpumu
ir ekonomiski pamatots.
Investīcijās JAP desmit gadu
laikā ir ieguldījis 11 miljonus
eiro.
Skolēni, pensionāri, bāreņi,
invalīdi un viņu pavadošās
personas, represētie, daudzbērnu ģimeņu bērni, pirmsskolas
vecuma bērni, trūcīgo ģimeņu
bērni tāpat kā līdz šim saņems
pašvaldības un valsts atbalstu
norēķiniem pilsētas maršrutu
autobusos.
Jelgavā 2012. gadā ieviesa
bezskaidras naudas norēķinu sistēmu pilsētas maršrutu
autobusos – Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti un Jelgavas
skolēna apliecību – skolēniem,
bāreņiem, pensionāriem un
represētajām personām. No 1.
augusta Jelgavas iedzīvotāja
karti pilsētas maršrutu autobusos varēs izmantot jebkurš iedzīvotājs neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas.
Lai autobusā varētu iegādāties lētāko biļeti – par 0,85
eiro –, cilvēkam būs jādodas uz
SEB bankas Jelgavas filiāli un

tur jāpiesakās Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartei. Kartes
izsniegšana un konta atvēršana SEB bankā ir bez maksas,
karti noformēs bankā. Cilvēkam kartei piesaistītajā kontā
būs jāieskaita naudas līdzekļi,
kurus varēs izmantot lētākai
braukšanai pilsētas maršrutu
autobusos.
Bezskaidras naudas norēķini ir lētāki, autobusa vadītājs
pasažierus var apkalpot ātrāk,
viņam ir mazāka iespēja kļūdīties, šāda sistēma arī samazina
inkasācijas izdevumus, un uzņēmuma finanšu plūsma kļūst
caurskatāmāka.
Iedzīvotāji tāpat kā līdz šim
braukšanai autobusā varēs izmantot mēnešbiļeti.
Domes lēmums paredz, ka
no 1. augusta mainīsies arī mēnešbiļetes cena – tā būs 34 eiro
līdzšinējo 28 eiro vietā. Mēnešbiļetes cena aprēķināta par 40
braucieniem mēnesī, rēķinot,
ka viens brauciens maksā 0,85
eiro. Savukārt katrs nākamais
brauciens pēc 40. mēnesī ir bez
maksas. Šis variants ir izdevīgs tiem, kuri bieži izmanto
sabiedrisko transportu, vai arī
kuplākām ģimenēm, jo mēnešbiļete nav personalizēta, tāpēc
to var izmantot jebkurš ģimenes
loceklis.
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Braukšanas maksa Jelgavas pilsētas nozīmes
sabiedriskajā transportā no 1. augusta
Sākot ar 1. augustu, viena brauciena biļetes cena
Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu autobusos:

• 1 eiro, norēķinoties skaidrā naudā;
• 0,85 eiro, par braucienu norēķinoties bezskaidrā naudā, izmantojot
Jelgavas skolēna apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti.
Sākot ar 1. augustu, par braukšanas biļeti Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā norēķinoties ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti
vai Jelgavas pilsētas skolēna apliecību (bankas karti), biļete būs lētāka,
nekā norēķinoties skaidrā naudā.
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti varēs saņemt neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas. Iedzīvotāja karti varēs saņemt Jelgavas pilsētas SEB bankas
filiālē no jūlija vidus – «Jelgavas Vēstnesis» nākamajos numuros informēs, kad sāksies Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes noformēšana SEB
bankas filiālē.

Sākot ar 1. augustu, par rokas bagāžas vai dzīvnieku
pārvadāšanu jāmaksā:

• 1 eiro, norēķinoties skaidrā naudā;
• 0,85 eiro, par braucienu norēķinoties bezskaidrā naudā, izmantojot
Jelgavas skolēna apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti.

Sākot ar 1. augustu (augusta mēnešbiļetes iegādei,
arī iegādājoties to jūlijā), mēnešbiļetes cena:

• 34 eiro.
Mēnešbiļetes cena ir aprēķināta, iekļaujot tajā 40 braucienus mēnesī – sākot no 41. brauciena mēnesī, brauciens ir bez maksas. Mēnešbiļete nav
personalizēta, tāpēc to var izmantot jebkurš no ģimenes locekļiem, kam
nepieciešams braukt ar Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu autobusu.
Mēnešbiļetes nākamajam mēnesim iespējams iegādāties Jelgavas autoostas kasē (katru dienu no pulksten 8 līdz 20, sākot no iepriekšējā mēneša
15. datuma).

Ir iespēja iegādāties arī vienoto
piecu dienu abonementa biļeti

Vienotā piecu dienu abonementa biļete dod iespēju ar atlaidi izmantot
gan Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta, gan AS «Pasažieru vilciens»
pakalpojumus. Šī vienotā piecu dienu abonementa biļete ir izdevīga
Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, kuri strādā Rīgā un nokļūšanai uz darbu
izmanto abu minēto pārvadātāju sniegtos pakalpojumus.
Vienotās piecu dienu abonementa biļetes cena ir aprēķināta septiņiem
braucieniem piecās dienās, astotais brauciens ir bez maksas Jelgavas
pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutos.
Vienoto piecu dienu abonementa biļeti var iegādāties AS «Pasažieru
vilciens» kasēs.

Pasažieri, kuriem braukšanas maksas atvieglojumus
pilsētas sabiedriskajā transportā piešķir Jelgavas pašvaldība
Mērķgrupa	Atvieglojumu saņemšanai 	Atvieglojumi
izmantojamie dokumenti		
			

Viena
brauciena
maksa

Viena brauciena
maksa no 2014. gada
1. augusta

Jelgavas pilsētā deklarētie trūcīgo
un daudzbērnu ģimeņu izglītojamie

100% biļetes cenas sedz Jelgavas pašvaldība
5 braucieniem dienā mācību gada laikā

0 centi

0 centi

Jelgavas pilsētā deklarētie pensionāri
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte
vai politiski represētas personas		

16 braucieniem mēnesī biļetes cenu 50% apmērā
sedz Jelgavas pašvaldība visu kalendāro gadu

35 centi

42,5 centi

Jelgavas pilsētā deklarētie bērni bāreņi
un bez vecāku gādības palikušie bērni,
kā arī pilngadību sasniegušie bērni
bāreņi, kuri mācās kādā no Izglītības
likumā noteiktajām izglītības pakāpēm
(pamatizglītība, vidējā izglītība,
augstākā izglītība) un/vai profesionālās
izglītības iestādē

Jelgavas pilsētas skolēna apliecība
vai iedzīvotāja karte

100% biļetes cenas sedz Jelgavas pašvaldība
5 braucieniem dienā mācību gada laikā

0 centi

0 centi

Jelgavas pilsētā deklarētie skolēni,
kuri mācās Jelgavas vispārējās izglītības
iestādēs, Jelgavas Amatu vidusskolā,
Jelgavas tehnikumā un Jelgavas
Mūzikas vidusskolā vai Jelgavas
un Ozolnieku novada skolās

Jelgavas pilsētas skolēna apliecība
vai iedzīvotāja karte

80% biļetes cenas sedz Jelgavas pašvaldība
5 braucieniem dienā mācību gada laikā

14 centi

17 centi

100% biļetes cenas sedz Jelgavas pašvaldība
visu kalendāro gadu

0 centi

0 centi

Jelgavas pilsētas skolēna apliecība
vai iedzīvotāja karte

Pirmsskolas vecuma bērni
Dzimšanas apliecība
		

Pasažieri, kuriem braukšanas maksas atvieglojumus
pilsētas sabiedriskajā transportā piešķir valsts
Mērķgrupa	Atvieglojumu saņemšanai 	Atvieglojumi
izmantojamie dokumenti		

Brauciena
maksa

Personas ar I vai II invaliditātes grupu, Invalīda apliecība
personas līdz 18 gadiem ar invaliditāti		
un persona, kas pavada personu ar		
I invaliditātes grupu vai personu līdz
18 gadiem ar invaliditāti

0 centi

100% biļetes
cenas sedz
valsts budžets

Informācija vecākiem par Jelgavas skolēna apliecības saņemšanas kārtību vasarā

Kā informē Jelgavas Izglītības pārvalde, vecāki, kuri ir pieteikuši skolēna apliecību 2014./2015. mācību gadam, to var
saņemt SEB bankas filiālē pēc noteikta grafika. Pabalstus (pilsētas sabiedriskā transporta atlaidi vai brīvpusdienas)
var saņemt tikai ar skolēna apliecību. Vecāki apliecību izglītības iestādē varēs pieteikt arī visu mācību gadu.
Skola
Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavas 2. internātpamatskola
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgavas 4. sākumskola
Jelgavas 4. vidusskola
Visas skolas
Beidzies derīguma termiņš
vai izgatavota jauna karte

Klase	Laiks, kad var saņemt apliecību
1.
25.08.2014. – 29.08.2014.
1.
25.08.2014. – 29.08.2014.
1.
18.06.2014. – 25.06.2014.
1.
18.06.2014. – 25.06.2014.
1.
25.06.2014. – 04.07.2014.
1.
25.06.2014. – 04.07.2014.
1.
07.07.2014. – 11.07.2014.
1.
14.07.2014. – 18.07.2014.
1.
21.07.2014. – 25.07.2014.
Klases	Laiks, kad var saņemt apliecību
2. – 12.
28.07.2014. – 05.09.2014.

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes
noformēšana pensionāriem

P

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas autobusos pienākas Jelgavā deklarētajiem pensionāriem un politiski represētajām
personām, kas noformējuši elektronisko iedzīvotāja karti.

P

Elektronisko Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti var noformēt
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 13 līdz 17.
Dokumentu noformēšana un fotografēšanās tiek organizēta bez
maksas.

PIedzīvotājam, līdzi ņemot pasi un attiecīgi pensionāra vai

politiski represētās personas apliecību, Sociālo lietu pārvaldē
jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jānofotografējas. Lai varētu
izmantot pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus
jau nākamajā mēnesī, kartei Sociālo lietu pārvaldē jāpiesakās līdz
kārtējā mēneša 27. datumam; ja 27. datums iekrīt brīvdienā,
tad pieteikumam jābūt iesniegtam ne vēlāk kā iepriekšējā darba
dienā.

P

Izgatavotā Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte braukšanas
maksas atvieglojumu saņemšanai pensionāriem un politiski represētajām personām tiks izsniegta SEB bankā 10 dienu laikā.

Pilsētnieks vērtē

Cik pieejami ar bērnu
ratiņiem ir objekti
Jelgavā?
Kristīne, bērniem trīs gadi
un gads:
– Nesen no
Anglijas atgriezāmies uz
dzīvi Latvijā.
Anglijā bija ļoti padomāts par to,
lai mammas ar bērnu ratiņiem
visur varētu iekļūt, un man šķiet,
ka arī Jelgavā par to nevar sūdzēties. Tiesa, vienam lielveikalam
pilsētas centrā aizsūtīju vēstuli,
ka ar ratiem nav iespējams veikalu izstaigāt, jo visur sakrāmētas
akcijas preces. Viņi ir labojušies.
Taču vēl aizvien problēmas sagādā
iekļūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
Katrīne, bērnam gads un
trīs mēneši:
– Manuprāt,
diezgan pieejami. Taču
problēmas
sagādā vilciens – bieži braucu uz
Rīgu, un tad vai nu man jāņem
līdzi otrs cilvēks, vai jālūdz kādam
palīdzība iecelt bērnu ratus vagonā. Zinu pilsētā arī vienu veikalu,
kur izvietots uzraksts, ka ar ratiem
pa veikalu staigāt nevar, tie jāatstāj pie durvīm. Taču es ar saviem
ratiem nemaz nevaru iebraukt
tajā veikalā pa durvīm.
Aija, bērnam
pieci mēneši:
– Lielākā daļa
objektu ir pieejami, taču ir
tādi, kas sagādā grūtības.
Tāds noteikti ir Valsts ieņēmumu
dienests – obligāti jāiet divatā, lai
ratus varētu uznest pa kāpnēm.
Atsevišķiem mazajiem veikaliem,
kur jāuzkāpj pa kāpnītēm, vienkārši eju ar līkumu.
Uldis, bērniem
seši mēneši un
deviņi gadi:
– Kā kurš objekts – pat pilsētas skolās ir
grūtības iekļūt
ar ratiem. Vienīgais risinājums,
kad lielo brāli vedam uz skolu, ir
otru bērnu nest ķengursomā vai
sēdeklītī. Pilsētas sabiedriskajā
transportā it kā var iekļūt normāli,
taču, ja tur divi rati ir, tad jau kļūst
par šauru. Kad bija «Mercedes»
autobusi, bija brīvāk un pat trīs rati
ietilpa. Medicīnas iestādēs ar mūsu
ratiem iekļūt nav problēmu.
Genādijs, bērnam pusotrs
mēnesis:
– Meitiņa vēl
maziņa, un
šobrīd varam
teikt, esam izpētes procesā. Taču visās vietās,
kur līdz šim esam gājuši, šķiet,
esam iekļuvuši ar ratiem. Nekādu
problēmu. Par to noteikti varēsim
spriest pēc kāda ilgāka laika.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
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Kristīne Langenfelde
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e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
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Iespiests: SIA «Reneprint»
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Mājām jāpārslēdz līgumi
par siltuma piegādi
No 1.lpp.

Uzņēmuma komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa skaidro,
ka iepriekšējie līgumi noslēgti
ar mājas pārvaldnieku (apsaimniekotāju), bet tagad spēkā
esošā likumdošana nosaka:
siltumenerģijas piegādātājs var
slēgt līgumu tikai ar dzīvokļu
īpašnieku kopību kā lietotāju.
Tas nozīmē, ka turpmāk līgums
par siltuma piegādi jānoslēdz
starp siltuma piegādātāju, mājas
apsaimniekotāju un dzīvokļu
īpašnieku pilnvaroto personu.
G.Matisa norāda, ka līgumi
jāpārslēdz līdz augustam, jo
izmaiņas likumdošanā nosaka,
ka šādam līgumam jābūt obligāti
un bez tā saņemt centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu nav
atļauts. Turklāt «Fortum Jelgava» ir jāplāno siltumenerģijas
pieprasījums un jāgatavo ražošanas plāns gaidāmajai apkures
sezonai, tādēļ ir nepieciešams
kaut aptuveni zināt, cik ēku
turpinās izmantot centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu.
Lai skaidrotu līgumu pārslēgšanas kārtību daudzdzīvokļu
ēkām, klātienē atbildētu uz

māju vecāko un citu interesentu jautājumiem, «Fortum
Jelgava» rīko iknedēļas sapulces
par siltumenerģijas piegādes
un lietošanas līgumiem un to
pārslēgšanas kārtību. «Dzīvokļu
īpašniekiem kopsapulcē jāpieņem lēmums ne tikai par to,
vai ēka izmantos centralizēto
siltumapgādi, kas ir regulēts
pakalpojums un kura cenu
apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, bet
arī par citām būtiskām lietām:
saņemt vienu rēķinu uz ēku vai
tie tiks izrakstīti katram dzīvoklim atsevišķi; kas apkalpos ēkas
individuālo siltumpunktu; kas
nodarbosies ar parādu piedziņu,» papildina G.Matisa.
Plānots, ka jūlijā sapulces
notiks trešdienās Pasta ielā 47,
2. stāvā, 217. telpā. Nākamā
sapulce – 9. jūlijā pulksten 18.
Papildu informāciju par sapulcēm un līgumu pārslēgšanu var
saņemt, zvanot «Fortum Jelgava» Klientu daļai pa tālruni
63007058, 63007061. Ar līguma
tekstu var iepazīties uzņēmuma
mājas lapas www.fortum.lv sadaļā «Līgums».

Pašvaldības policijā –
septiņi jauni darbinieki

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas 24. gadadienas pasākumā
zvērestu deva septiņi jaunie darbinieki, kuri strādāt Pašvaldības policijā sākuši šogad. «Pašvaldības policijā strādāju piecus
mēnešus, un mans pienākums ir patrulēt pa pilsētu. Jāatzīst,
ka darba patruļpolicijai ir pietiekami daudz, tomēr uzskatu
– mūsu pilsētā iedzīvotājiem ir droši,» norāda jaunais Pašvaldības policijas darbinieks Jānis Poga. Viņam būtiski bijis tas, ka
darbs ir dinamisks un interesants – nav divu vienādu dienu –,
kā arī regulāri sporta treniņi. «Man ir bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, kā arī profesionālā sporta izglītība, tāpēc fiziskās
aktivitātes man bija svarīgs faktors,» tā viņš. Jāpiebilst, ka
Pašvaldības policijas jubilejas gadadienā darbinieki saņēma arī
pateicības, goda rakstus un apbalvojumus par labu darbu.

«Fortum Jelgava» būs tieši
pakļauts koncernam
 Ilze Knusle-Jankevica

Jūnijā sākusies «Fortum»
grupai piederošo Latvijas uzņēmumu «Fortum
Latvija» un «Fortum Jelgava» restrukturizācija.
«Tā tiek veikta, lai padarītu efektīvāku koncerna
uzņēmumu darbu, bet
mūsu klientus Jelgavā
tas neietekmēs,» norāda
Jelgavas centralizētās
siltumapgādes uzņēmuma «Fortum Jelgava»
valdes priekšsēdētāja
Ginta Cimdiņa.
Līdz šim Latvijā darbojās divi
«Fortum» koncerna uzņēmumi
– «Fortum Jelgava» un «Fortum
Latvija», kas apkalpoja lidostu
«Rīga» un tās teritoriju un bija
Jelgavas uzņēmuma mātes kompānija. «Tā kā uzņēmums «Fortum
Latvija» šā gada sākumā pārtrauca
sadarbību ar lidostu «Rīga» un

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Labākie audzēkņi jau
strādā «Amo Plant»

Septiņi Jelgavas tehnikuma audzēkņi – Toms Balodis, Edvards Hohliņš, Roberts Strazdiņš, Pāvels
Ivanovs, Elvijs Bundziņš, Andrejs Ordinats un Artjoms Jurjevs – prakses laikā autobusu ražotnē
«Amo Bus» sevi parādījuši kā puišus, kas nebaidās no darba, un uzņēmums ar viņiem noslēdzis
darba līgumu. «Man šīs lietas interesē, un gada laikā iemācījos daudz jauna. Autobusu ražošana ir
nevis viegls vai grūts, bet atbildīgs process. Uzskatu, ka autobusu ražošana būs laba pieredze. Ja
būtu iespēja, es labprāt paliktu šajā uzņēmumā pastāvīgā darbā,» tā T.Balodis. Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzņēmuma AS «Amo
Plant» autobusu ražotne
SIA «Amo Bus» noslēgusi darba līgumu ar
septiņiem audzēkņiem,
kuri šajā mācību gadā
Jelgavas tehnikumā
duālās izglītības ietvaros sadarbībā ar «Amo
Plant» apguva autoatslēdznieka profesiju. Tā
kā šie audzēkņi praksi
izgāja tieši «Amo Plant»,
uzņēmumam bija iespēja
izvērtēt potenciālos darbiniekus – viņu attieksmi
pret darbu un apgūtās
prasmes.
«Šāda darba vidē balstīta izglītība
ir izdevīga abām pusēm. Jaunieši,
kuri izvēlas apgūt šo profesiju, būtībā ir izvēlējušies arī uzņēmumu,
kurā būs prakse, kā savu iespējamo
darba devēju nākotnē. Līdz ar to
viņi cenšas būt tik labi, lai pēc pro
grammas beigšanas viņus pieņemtu
pastāvīgā darbā. Savukārt uzņēmumam ir iespēja apmācīt cilvēkus,
kas ir tā potenciālie darbinieki,
un izvērtēt, cik viņi ir atbildīgi, cik
ieinteresēti, cik nopietni veic uzticēto darbu,» norāda «Amo Plant»
Mācību un sertifikācijas centra
vadītājs Pēteris Rajeckis. Prakses
laikā jaunieši apguva gan teoriju
saskaņā ar mācību programmu, gan
praksi, strādājot dažādās nodaļās
– kā ražošanā, apgūstot autobusa

šobrīd aktīvu darbību neveic, koncerna vadība nolēma šo uzņēmumu
pievienot «Fortum Jelgava»,»
skaidro G.Cimdiņa.
 Sintija Čepanone
Tomēr, domājot perspektīvā,
koncerns nolēma Latvijā saglabāt
Līdz jūnija vidum nedivus grupas uzņēmumus, tāpēc
kustamā īpašuma notiks izveidots jauns uzņēmums
doklis (NĪN) par zemi
– «Fortum Latvia» –, kas nodarun ēkām Jelgavā iekabosies ar priekšizpēti un citiem
sēts 60,1 procenta approjektiem. Šis uzņēmums būs
mērā no kopējiem plā«Fortum Jelgava» māsas uzņēnotajiem pašvaldības
mums un arī simtprocentīgi piebudžeta ieņēmumiem
derēs «Fortum» grupai. «Restrukšajā sadaļā. Tāpat, 15.
turizācijas rezultātā Latvijā tāpat
maijā noslēdzoties otsaglabāsies divi grupas uzņēmumi
rajam NĪN maksājuma
– «Fortum Jelgava» un «Fortum
termiņam, pašvaldība
Latvia», bet tie vairs nebūs mātes
jūnijā ir izsūtījusi 5846
un meitas uzņēmums, bet gan
atgādinājumus tām
divi «Fortum» grupai piederoši
fiziskām un juridiskām
saistīti uzņēmumi. Šī reorganizācipersonām, kurām par
ja nekādā mērā neietekmēs mūsu
NĪN izveidojies parāds,
klientus Jelgavā – nekas netiks
ar aicinājumu to nomainīts uzņēmumu funkcijās vai
maksāt labprātīgi.
līgumattiecībās ar klientiem,»
uzsver «Fortum Jelgava» valdes
Jelgavas pašvaldības Finanšu
priekšsēdētāja.
nodaļas vadītājas vietnieks no-

montāžu, tā servisā.
Lai gan sākotnēji uzņēmums
plānoja darbā pieņemt trīs jauniešus, šobrīd darba līgums noslēgts
ar septiņiem labākajiem tehnikuma
audzēkņiem. P.Rajeckis skaidro, ka
ar jauniešiem noslēgts terminēts
līgums uz trīs mēnešiem, jo nepieciešamais darbinieku skaits ir atkarīgs no tā, cik un kādi uzņēmumam
ir pasūtījumi. Ja darbs būs, līgums
ar jauniešiem tiks pagarināts. Viņu
amats – autobusu montāžas darbu
atslēdznieks. «Autoatslēdznieka
profesijai ir plašs pielietojums – speciālisti var strādāt gan ražošanā,
gan autoservisā, būvējot, apkopjot
un remontējot dažādus sauszemes
transportlīdzekļus, gan transporta
līdzekļu detaļu tirdzniecībā,» ieskicē
P.Rajeckis. Viņš norāda, ka «Amo
Plant» nepārtraukti sadarbojas ar
izglītības iestādēm un uzņem praksē
arodskolu un augstskolu studentus,
tādā veidā sagatavojot uzņēmumam
kvalificētus darbiniekus.
Jāatgādina, ka 2013./2014. mācību gadā Jelgavas tehnikums sadarbībā ar «Amo Plant» īstenoja darba
vidē balstītu izglītības programmu,
kas sagatavoja autoatslēdzniekus.
Programmu uzsāka 16 jaunieši
vecumā līdz 25 gadiem, bet pirmo
trīs mēnešu laikā trīs no viņiem «atbira». Pārējie jūnija beigās kārtoja
kvalifikācijas eksāmenu, lai iegūtu
2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa autoatslēdznieka izglītību.
Arī jaunajā – 2014./2015. – mācību gadā Jelgavas tehnikums
turpinās iesākto un piedāvās in-

teresentiem darba vidē balstītu
izglītības programmu, iegūstot 3.
līmeņa nama pārziņa kvalifikāciju.
Jaunā programma izstrādāta sadarbībā ar Jelgavas lielāko namu
apsaimniekotāju SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»,
kas audzēkņiem, ar kuriem noslēgs
sadarbības līgumu, nodrošinās gan
prakses vietas, gan labākajiem absolventiem – darbavietas. Sadarbībā
ar Latvijas Namu pārvaldītāju un
apsaimniekotāju asociāciju Jelgavas
tehnikums aicina namu apsaimniekotājus piedāvāt jauniešiem iespēju
iesaistīties darba vidē balstītas
izglītības iegūšanā, piedaloties kvalificētu speciālistu sagatavošanā
savam uzņēmumam. «Jelgavas
tehnikums seko tendencēm darba
tirgū un, vadoties pēc darba devēju
pieprasījuma, izvēlas, kādas profesijas pārstāvjus gatavot. Izvēlamies
tās jomas, kurās ir darbavietas,»
uzsver tehnikuma direktore Janīna
Rudzīte. Uzņemšana jaunajā pro
grammā, kā arī pārējās tehnikuma
programmās jau ir sākusies, un 1.
kārta noslēgsies 10. jūlijā. Ja visas
grupas nebūs nokomplektētas,
tiks izsludināta otrā uzņemšanas
kārta.
Jāpiebilst, ka darba vidē balstītas
izglītības programmas tiek īstenotas
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu,
kas audzēkņiem ļauj pretendēt uz
līdz 110 eiro lielu stipendiju atkarībā
no sekmēm. Programmā nākamajā
mācību gadā varēs mācīties jaunieši
līdz 29 gadu vecumam ar vidējo
izglītību.
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Īsi
 Piektdien, 4. jūlijā, pulksten 13,
godinot ebrejus, kas cietuši Otrā pasaules kara laikā, pie piemiņas akmens
Zālītes ielā notiks atceres pasākums.
Ebreju upuru piemiņas akmens Zālītes
ielā atrodas vietā, kur 1941. gada vasarā tika nogalināti Jelgavas ebreji un
kur pašlaik ir viņu apbedījumu vieta.
Interesenti, kuri vēlas piedalīties piemiņas
pasākumā, aicināti pulcēties pie Jelgavas
bērnu un jauniešu centra «Junda» (Pasta
ielā 32) pulksten 12.45, lai kopā dotos uz
piemiņas vietu.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
informē, ka no 1. jūlija mainītas Higiēnas centra Oskara Kalpaka ielā 9
pakalpojumu cenas. Turpmāk dušas
apmeklējums maksās 1 eiro, veļas
mazgāšana – 1,50 eiro, veļas žāvēšana
– 0,60 eiro, paredz Jelgavas domes
pieņemtais lēmums par izmaiņām
sociālo iestāžu sniegtajos maksas
pakalpojumos. Savukārt tehnisko
remontdarbu dēļ no 7. līdz 27. jūlijam
tiek saīsināts Higiēnas centra darba
laiks. Tas apmeklētājiem būs atvērts
pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no
13 līdz 18, trešdienās no pulksten 8 līdz
12 un ceturtdienās no pulksten 13 līdz
16. Higiēnas centrā, kuram noslodze ir
liela, nepieciešams veikt profilaktiskus
darbus. Telpās jāveic ventilācijas sistēmu
apkope, tāpat tehniskie uzlabojumi
nepieciešami veļas mašīnām un žāvētājiem. No 28. jūlija Higiēnas centrs atsāks
strādāt ierastajā režīmā.
 No 1. jūlija uz mēnesi tiek slēgta
Jelgavas nakts patversme. Tur jūlijā
arī netiks dalīta zupa trūcīgajiem.
Darbu Jelgavas nakts patversme atsāks
1. augustā.
 Trešdien, 9. jūlijā, Jelgavas poliklīnikā pacientus bez maksas pieņems
alergoloģe Dace Kārkliņa. Vizītei iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26257792
vai mājas lapā www.neutralakademija.lv.
Bezmaksas vizītes pie speciālistiem notiek
akcijas «Diena bez alerģijas» laikā.
 No 7. līdz 10. jūlijam Svētās Annas
baznīcā notiks Bībeles vasaras skola,
kurā piedalīties aicināti bērni no sešiem līdz 18 gadiem. Nodarbības notiks
katru dienu no pulksten 9 līdz 17. Dienas
laikā paredzēti Bībeles stāsti, radošās
studijas, spēles. Dalības maksa – 10 eiro,
tajā iekļautas arī pusdienas un launags.
Pieteikties vasaras skolai iespējams Annas
baznīcā.

Ritma Gaidamoviča
Piedāvājam darbu
profesionālā
95. koda pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

turpina skolēnu uzņemšanu
5., 6. un 10. klasēs, kā arī brīvajās vietās
8., 9. un 11. klasēs.
10. klašu skolēniem tiek piedāvāta
inženierzinātņu un vispārizglītojošā virziena
programmas klases.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.

Nosūtīti 5846 NĪN parāda atgādinājumi
dokļu jautājumos Ingars Bušs
informē, ka gada sākumā kopumā
tika sagatavoti un nosūtīti 33 343
NĪN par zemi un ēkām maksāšanas paziņojumi – nodoklis aprēķināts uz gadu un sadalīts četros
maksājumos. «Pirmais maksājuma termiņš bija 31. marts,
un, līdz šim datumam nodokļu
maksātājiem pilnīgi vai daļēji
nokārtojot savas saistības, NĪN
par zemi un ēkām izpilde bija 40
procentu apmērā. Savukārt pēc
otrā maksājuma termiņa, kas bija
15. maijs, NĪN izpilde tiek lēsta
53,5 procentu apmērā,» tā I.Bušs.
Tiem nodokļa maksātājiem, kuri
NĪN par ēkām un zemi sedz pa
daļām, nākamie maksāšanas
termiņi noteikti 15. augusts un
17. novembris.
2014. gadā no NĪN pašvaldība
kopumā plāno ieņemt 3 537 060
eiro jeb par 6,4 procentiem vairāk

nekā 2013. gadā, taču uz šo brīdi
pamatparāds par NĪN ir 1,57
miljoni eiro. «Lai atgādinātu par
parādu, kas izveidojies, savlaicīgi
nenomaksājot NĪN, un aicinātu to
nomaksāt, fiziskām un juridiskām
personām jūnijā izsūtīti kopumā
5846 atgādinājuma paziņojumi.
Tādu saņēmuši gan tie nodokļa
maksātāji, kuriem parāds iekrāts
par iepriekšējiem gadiem, gan tie,
kuri nav nokārtojuši savas saistības pret pašvaldību par šī gada
pirmajiem diviem ceturkšņiem,»
norāda I.Bušs.
Jāpiebilst, ka nodoklim, kas
nav samaksāts paziņojumā norādītajā termiņā, tiek aprēķināta
nokavējuma nauda par katru
nokavēto dienu. I.Bušs aicina iedzīvotājus un juridiskās personas
nokārtot parādus par NĪN, atgādinot, ka pastāv iespēja vienoties
par parāda atmaksas grafiku un

nomaksāt parādu pašvaldībai pa
daļām, pretējā gadījumā NĪN būs
piedzenams bezstrīda kārtībā.
Uz šī gada 15. jūniju kopējā
NĪN parāda summa, ieskaitot
aprēķināto nokavējuma naudu,
ir 1,98 miljoni eiro. Juridisko
personu kopējais pamatparāds
pašvaldībai ir 0,78 miljoni eiro,
tajā skaitā uzņēmumu, kuriem
pasludināts maksātnespējas process, parāds ir 0,54 miljoni eiro.
Fizisko personu pamatparāds
ir 0,79 miljoni eiro, tajā skaitā
maksātnespējīgo fizisko personu
parāds ir 0,035 miljoni eiro, informē Finanšu nodaļas vadītājas
vietnieks nodokļu jautājumos.
Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt domes Finanšu
nodaļā Lielajā ielā 11, 106., 107.
un 108. kabinetā, vai pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596,
63005552, 63005550.
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Andrejs Sačiks, «UVZ Baltija»
valdes priekšsēdētājs:
«Pateicos visiem par to, ka bikses
palika lejā un «UVZ Baltija» vagonu
rūpnīcas jumta kori rotā vainags!»

reportāža

Konstantīns Djomins, «UVZ Baltija»
padomes priekšsēdētājs:
«Pirms gada, kad iemūrējām pamatakmeni, šajā vietā nebija nekā.
Ir ieguldīts liels darbs, daudz kas
jau paveikts, par ko paldies jāsaka
celtniekiem. Cerams, ka arī turpmāk
sadarbība būs tikpat laba un objekts
tiks pabeigts un nodots laikā.»

Andris Rāviņš,
Jelgavas domes priekšsēdētājs:
«Mums ir daudz iemeslu būt lepniem.
Pirmkārt, uzņēmums «UVZ Baltija» par
sava objekta būvniecības vietu izvēlējās tieši Jelgavu. Otrkārt, mūsu sadarbība ir veiksmīga. Treškārt, šajā objektā
tiek pielietotas augstās tehnoloģijas.
Un prieks, ka bijušās cukurfabrikas
teritorija atradusi jaunus saimniekus
un tur atkal ražos.»

Ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs

Mihails Murans,
SIA «MM61», būvuzraugs:
«Pagaidām viss ir kārtībā, nekādi pārkāpumi nav konstatēti – visi objektā strādājošie uzņēmumi ievēro darba drošības
prasības, savukārt atalgojums un darba
stundas ir katra uzņēmuma iekšējā darīšana. Visriskantākais ir laiks – laikapstākļi
var aizkavēt būvniecības procesu.»

Mareks Cišeiko,
«SCM Latvia» valdes loceklis:
«Mums šis objekts nav sarežģīts, jo
jau otro gadu uzņēmuma darbinieki
Helsinkos būvē metro – tas gan ir
īsts izaicinājums.»

Vagonu rūpnīcā svin spāru svētkus
Metāla karkass bijušās cukurfabrikas teritorijā, kas pamanāms no vilciena Rīga–Jelgava loga vai pilsētas pludmales, ir vagonu rūpnīca, ko
Jelgavā būvē Krievijas koncerna meitas uzņēmums «UVZ Baltija». Plānots, ka pirmos vagonus tur izgatavot sāks jau 2015. gadā, sākotnēji nodarbinot ap 200 strādājošo.
Vagonbūves rūpnīcas pamat
akmens tika iemūrēts 2013.
gada 5. jūnijā, un tas jo
projām, neskatoties uz lielo
rosību 13,6 hektārus lielajā
teritorijā, ir goda vietā. Jāpiebilst, ka gada laikā būtiski audzis arī objekta izveidei
paredzēto investīciju apjoms
– atšķirībā no sākotnēji plānotā tās ir palielinājušās trīs
reizes un šobrīd sasniedz 75
miljonus eiro. Tas ir otrais
lielākais Jelgavā īstenotais
projekts – pagājušajā gadā
tika atklāta «Fortum Jelgava» biokoģenerācijas stacija,
kuras izveidē investēti 76
miljoni eiro.
Spāru svētkos viesiem
bija iespēja izstaigāt
būvniecības objektu
un uzzināt dažādas
procesa nianses. Ražotnes projektētāja
«SCM Latvia» valdes
loceklis Mareks Cišeiko stāstīja, ka šajā
objektā būtiska nozīme ir jumtam – arī
tā izveidei pielietota
Latvijā inovatīva tehnoloģija, kas jumtam ļauj vairāk «elpot», savukārt atveramās lūkas, kas importētas
no Vācijas, ļaus taupīt energoresursus.
Līdzās galvenajai ražotnes ēkai sliesies četrstāvu administratīvā
ēka, kurai jau sākts dzīt
pāļus. Te izmantota
inovatīva tehnoloģija
– kā stāsta uzņēmuma
«SCM Latvia» valdes
loceklis Mareks Cišeiko,
tā ir vibropāļu tehnoloģija, ar kuras palīdzību
gruntī iedzen cauruli ar
korķi. Šobrīd būvobjektā iedzīti 4300 pāļi.
Lai gan administratīvajā ēkā paredzēts kabinets arī «UVZ Baltija» valdes priekšsēdētājam Andrejam Sačikam, pēc rūpnīcas pabeigšanas uzņēmuma administrācija
joprojām atradīsies Rīgā. Jelgavā bāzēsies galvenais inženieru un ražošanas tehnologu korpuss, kā arī administratīvajā ēkā būs ierīkotas telpas, kurās uzņemt viesus,
rīkot prezentācijas.

Saskaņā ar tradīcijām spāru svētki tiek svinēti, kad būvei ir uzslietas jumta spāres – līdz ar to ēka iegūst kopskata veidolu,
tāpēc šo brīdi parasti atzīmē. Spāru svētki ir domāti visiem, kas pielikuši savu roku ēkas tapšanā, sākot no arhitekta un beidzot
ar jumiķi, kuram tad arī ir pienākums uzkārt vainagu. Tradicionāli šādos svētkos saimnieks klāj galdu, saka paldies visiem un
cildina celtniekus par labi padarīto darbu, savukārt celtnieki novēl, lai ēka ilgi kalpotu. Latvijā ir pieņemts pīt vainagu no ozola
lapām kā izturības un ilgmūžības simbolu. Savukārt, ja sadarbība nav izvērtusies tik veiksmīga, būvnieki pie spārēm piekarot
nevis vainagu, bet bikses.
Šobrīd «UVZ Baltija» teritorijā Aviācijas ielā 2a norit vagonu rūpnīcas būvniecības pirmais posms, kas paredz uzcelt galveno
ražošanas ēku 23 000 kvadrātmetru platībā, administratīvo ēku, noliktavu un izbūvēt sliežu pievedceļus. Otrajā kārtā paredzēts
uzbūvēt vēl divas ražotnes – konteinertipa un kompozītmateriālu vagonu izgatavošanai. Saskaņā ar darbu grafiku ražotnei
jābūt pabeigtai līdz septembra beigām. Līdz šim objektā izmantotas 1200 tonnas metāla konstrukciju, 700 tonnas armatūras,
5500 tonnas betona. Ražotni un noliktavas projektēja un būvē uzņēmums «SCM Latvia», arī nepieciešamās metāla konstrukcijas
tas izgatavo pats, tostarp Jelgavas ražotnē Viskaļu ielā.
Vagonu ražošanu «UVZ Baltija» paredz uzsākt nākamgad. Gadā plānots uzbūvēt ap 2500 dažāda veida kravas vagonu.

Lai atbalstītu jaunās rūpnīcas celtniecību, Jelgavas pilsētas
pašvaldība realizēja ERAF projektu «Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai
Jelgavā» un sakārtoja piebraucamos ceļus, rekonstruējot
Aviācijas ielas posmu un izbūvējot Cukura ielas turpinājumu. Ielu būvniecības darbi jau ir noslēgušies, vēl jāuzklāj
horizontālais marķējums – kā norāda pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītāja pienākumu izpildītājs Māris
Mielavs, tas varētu tikt izdarīts tuvākajās divās nedēļās, ja
būs piemēroti laikapstākļi.
Līdz ar projekta realizāciju iegūs ne tikai vagonu rūpnīca,
bet arī Pārlielupes iedzīvotāji, jo tiks izbūvēts 300 metrus garš
jauns ielas posms, izveidoti 670 metri gājēju un velo celiņa,
rekonstruēta ielu infrastruktūra 374 metru garumā, kā arī
izbūvētas divas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Par sliežu pievedceļu būvniecību atbild SIA «Dzelzceļu
būve». Kopumā objektā paredzēts izbūvēt sliežu ceļus
4,5 kilometru kopgarumā,
no kuriem apmēram 900
metri iestiepsies ražotnes
ēkā, lai varētu pārvietot gaSpāru svētkus apmeklēja ne tikai «UVZ Baltija» pārstāvji,
tavos vagonus. Šobrīd jau
dažādas amatpersonas un uzņēmēji – kupli pārstāvēti bija
trīs kilometri ir izbūvēti, un
arī mediji: gan laikraksti, gan interneta portāli, ziņu aģenuzņēmuma pārstāvis norāda,
tūras un televīzija. Mediju pārstāvji vislielāko uzmanību
ka septembrī sliežu ceļu būvpievērsa Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam
darbi būs pabeigti. Dzelzceļa un «UVZ Baltija» valdes priekšsēdētājam Andrejam Sačikam.
infrastruktūras izbūve objektā
izmaksā 3,3 miljonus eiro.

Šonedēļ būvnieki sāk montēt ražotnes sienas, izmantojot
cokolpaneļus un sendvičpaneļus. Galvenās ražotnes ēkas
augstums ir 14 metri, garums – 336 metri, platums – 66
metri. Paralēli objektā norit darbi pie inženierkomunikāciju
izbūves. Jāpiebilst, ka vagonu būves rūpnīcu projektējuši
Latvijas biroji SIA «RUP» un «DB projekts». Būvdarbus veic
SIA «SCM Latvia», SIA «Lemminkainen Latvija», SIA «Igate»,
SIA «Dzelzceļu būve» un citi.

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš
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Bezmaksas basketbola
treniņi

Sporta servisa
centrs sadarbībā
ar treneri Gati Justoviču no 1. jūlija jelgavniekiem
piedāvā apmeklēt
bezmaksas basketbola treniņus. Uz
treniņiem aicināti
interesenti, sākot no septiņu gadu vecuma.
Treniņi notiek otrdienās no pulksten 11
līdz 12.30 un no pulksten 18.30 līdz 20,
trešdienās no pulksten 10 līdz 11.30 un
ceturtdienās no pulksten 11 līdz 12.30 un
no pulksten 18.30 līdz 20 Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a. Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 20010863.

Imitēs maratonu

Līdz Jelgavas nakts pusmaratonam,
kas notiks 12. jūlijā, atlikuši divi skriešanas koptreniņi. Pirmais koptreniņš
paredzēts sestdien, 5. jūlijā, pulksten
10 Zemgales Olimpiskajā centrā. Savukārt, lai radītu apstākļus, kas maksimāli
pielīdzināti pusmaratonam, tiks rīkots
papildu skriešanas koptreniņš – tas
notiks otrdien, 8. jūlijā, pulksten 20
(arī Jelgavas nakts pusmaratonā starts
5, 10 un 21,097 kilometru distancē
tiks dots pulksten 20). Papildu treniņa
pulcēšanās vieta – pie LLU Sporta nama
Raiņa ielā 1. Iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama. Jāatgādina, ka skriešanas
koptreniņus rīko Sporta servisa centrs.
Šobrīd mājas lapā www.jelgavaspusmaratons.lv dalību pieteikuši 689 skrējēji.

Šķēpmešanā
uzstādīts jauns
Latvijas rekords

Uzvar sprinta distancē

Triatlonists Viktors
Vovruško uzvarējis
sacensībās «TriAce
Lanzarote 2014».
Viņš 155 dalībnieku
konkurencē sprinta
distanci – 750 m peldēšana, 20 km velobraukšana un 5 km skriešana – veica
pirmais un finišēja pēc 1:00,08 stundām.
Peldēšanas distanci V.Vovruško veica 9:33
minūtēs (otrais labākais laiks), velodisciplīnu – 33:59 minūtēs (ceturtais laiks),
skriešanā bija ātrākais – 16:35 minūtes.
Otrās vietas ieguvējs finišēja pēc 01:00,27
stundām, trešās – pēc 01:01,01 stundas.
Jāpiebilst, ka šosezon V.Vovruško ir izdevies finišēt sprinta distancē ātrāk nekā 60
minūtēs.
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Labo 39 gadus senu rekordu

Latvijas Peldēšanas federācijas kausa izcīņas
sacensībās Jevgeņijs Boicovs izcīnīja zelta
medaļu 800 m brīvajā stilā un laboja 39
gadus vecu Jelgavas rekordu 15 – 16 gadu
vecuma grupā. Sudrabs: Zanei Tīrumniecei
50, 100 un 200 m brīvajā stilā, Agnesei
Bikovičai 200 m brasā, Iļjam Boicovam 400
m kompleksā, meitenēm (Z.Tīrumniecei,
A.Bikovičai, Kristiānai Kalniņai un Selīnai
Kalnišķei) 4x100 m kombinētajā stafetē.
Bronza J.Boicovam 100 m brīvajā stilā un
200 m kompleksā, A.Bikovičai 100 m brasā, K.Kalniņai 200 m tauriņstilā, Veronikai
Gorškovai 200 m uz muguras, Sandijam
Bečim 100 m tauriņstilā, Tomam Beķerim
400 m kompleksā un meitenēm (A.Bikovičai,
S.Kalnišķei, Z.Tīrumniecei, Diānai Timermanei) 4x100 m brīvā stila stafetē.

Kartingus pilsētā grib
ieviest par tradīciju

Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa
izcīņā šķēpmešanā, kas otro gadu
pēc kārtas notika
Jelgavā, Madara
Palameika uzstādīja jaunu Latvijas
rekordu sievietēm
– viņa šķēpu raidīja
66,15 metrus.
M.Palameika J.Lūša
kausu izcīnīja trešo
reizi savā sportistes
karjerā.
Foto: Ivars Veiliņš

Sporta pasākumi
 10. jūlijā pulksten 16 – «Ghetto Football» 3. posms (6. vidusskolā).
 12. jūlijā pulksten 11 – strītbols un
pludmales volejbols (ZOC); čempionāts
airēšanā (Lielupē pie pils).
 12. jūlijā pulksten 16 – sievu nešanas
čempionāts (Hercoga Jēkaba laukumā).

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas tirgotājs» steidzami meklē
pārdevējas(-us) Vircavas pagasta Lielvircavā, Sesavas pagasta Bērvircavā un veikala
vadītāju Jaunsvirlaukas pagasta Dzirniekos.
Uzziņas pa tālruni 29235232.
SIA «Amber Wood» aicina darbā bilancspējīgu
grāmatvedi. Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt
pa e-pastu martins.rugajs@amberwood.lv
līdz 15.07.2014.
SIA «N un N» piedāvā darbu kurinātājam(-ai)
pirtī. Zvanīt ceturtdien, piektdien, sestdien no
plkst.11 līdz 18. Tālrunis 29225453.
Salons «Bagira» piedāvā darbu frizierēm(-iem) un
manikīra meistarēm(-iem). Tālrunis 29834689.
SIA «LatIgMa» vajadzīgi optimizācijas,
audzētāja, ēveles, preses operatori(-es) un
strādnieki(-ces) kokapstrādes uzņēmumā
Ugāles zāģētavā. Konkurētspējīgs atalgojums. Ir iespējas īrēt pašvaldības dzīvokļus.
CV sūtīt pa e-pastu info@latigma.lv.

Meklē darbu
Pieredzējis šoferis – ir B, C, D kategorija un
95. kods. Tālrunis 26181631.

 Ilze Knusle-Jankevica

Vadims Vasiļevskis, ne Ainars Kovals, ne
Zigismunds Sirmais.
Pagājušajā nedēļā Jelgavā,
Jāpiebilst, ka ceturto vietu elites grupā
Zemgales Olimpiskajā centrā,
ieguva jelgavnieks Gatis Čakša, kurš savu
otro reizi notika olimpiskā
talantu slīpējis Jelgavas novada Sporta
čempiona Jāņa Lūša kausa izcīcentrā un tagad turpina to darīt Murjāņu
ņa šķēpmešanā, kurā sacentās
Sporta ģimnāzijā. Gatis aizmeta 72,70
gan iesācēji, gan elites klases
metrus.
sportisti. Mūsu stadions ieies
Dienas pirmajā pusē sacentās gados
vēsturē ar to, ka tajā Madara
jaunāki sportisti četrās vecuma grupās:
Palameika laboja sev piederošo
D (2003. gadā dzimušie un jaunāki), C
valsts rekordu un raidīja šķēpu
(2001. – 2002. dzimšanas gads), B (1999.
66,15 metrus tālu, kas ir cetur– 2000. dzimšanas gads), A (1997. – 1998.
tais labākais rezultāts šosezon
dzimšanas gads) un juniori (1995. – 1996.
pasaulē.
dzimšanas gads). Jelgavu pārstāvēja ap desmit sportistu, bet medaļu izcīnīja tikai viens
Jauno Latvijas rekordu M.Palameika BJSS audzēknis – Viesturs Priede, kurš
uzstādīja, izpildot trešo mēģinājumu pa- šķēpu aizmeta 53,80 metrus un junioru
matsacensībās, tādējādi «atkarojot» Sintai grupā ieguva bronzas medaļu. Jāatgādina,
Ozoliņai-Kovalai sacensību līderes pozīciju. ka pērn J.Lūša kausa izcīņā Viesturs šķēpu
Finālā Madara nespēja raidīt šķēpu vēl raidīja 47,49 metrus tālu. «Pagājušajā vasatālāk, tomēr līdzširā Viesturs pamatīgi
J.Lūša kausa izcīņa 2014
nējo sev piederošo
satraumēja plecu,
valsts rekordu 64,84 Sievietes
tāpēc viņam nebija
metri laboja par 1,31 1. Madara Palameika – 66,15 metri: Lat- iespēju pilnvērtīgi
metru. «Es nekad ie- vijas rekords
sagatavoties šīm sapriekš nejūtu, kā būs. 2. Sinta Ozoliņa-Kovala – 61,51 metrs
censībām. Līdz ar to
Varu justies labi, bet 3. Līna Mūze – 56,19 metri
arī izaugsme nebija
rezultāts var nebūt Vīrieši
tik liela un viņš nelabs, un otrādi. Šis 1. Ivans Zaicevs (Uzbekistāna) – 81,73 spēja realizēt visu
rezultāts ir ļoti labs,» metri
savu potenciālu,» tā
tā M.Palameika. Viņa 2. Rolands Štrobinders – 78,32 metri
puiša treneris Andis
norāda, ka šīs sezo- 3. Oleksandrs Ničiporčuks (Ukraina)
Anškins, piebilstot:
nas galvenais mērķis – 77,20 metri
ja veselība būtu kārir izcīnīt medaļu Eiropas čempionātā tībā, Viesturs varētu būt viens no Latvijas
augustā.
junioru līderiem. Zelta medaļa junioru
Vīriešiem elites grupā uzvarēja Uzbekis- grupā – G.Čakšam.
tānas sportists Ivans Zaicevs, kurš divos
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 250
no sešiem mēģinājumiem šķēpu raidīja sportistu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
tālāk par 80 metriem un savā vislabākajā Uzbekistānas un Ukrainas. Olimpiskais
metienā šķēpu aizmeta 81,73 metrus. «Re- čempions J.Lūsis, kura vārdā sacensības
zultāts ir labs, kaut gan mans personīgais nosauktas, ir priecīgs, ka pēdējos gados
rekords ir 85,03 metri,» tā Uzbekistānas sacensību dalībnieku skaits aug. «Rekords,
sportists, piebilstot, ka viņa mērķis ir labot kas mani priecē visvairāk, ir sacensību dasavas valsts rekordu – 87,20 metri –, kas lībnieku skaits – pērn bija vairāk nekā 200,
pieder viņa tēvam Viktoram Zaicevam. No bet šogad – jau vairāk nekā 250. Tas liecina,
Latvijas sportistiem labākais sasniegums ka sacensības ir populāras,» tā J.Lūsis.
Rolandam Štrobinderam, kurš pērn ieguva
Sacensības organizēja Latvijas ŠķēpmeJ.Lūša kausu: šoreiz ar rezultātu 78,32 tēju klubs sadarbībā ar Jelgavas Sporta sermetri – otrā vieta. «Vispār ļoti švaki, jo jāmet visa centru. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
80 metri,» skeptisks ir sportists, neslēpjot jau rakstīja, ka ir iecere arī turpmāk J.Lūša
rūgtumu par to, ka J.Lūša kauss aizceļo uz kausu rīkot olimpiskā čempiona dzimtajā
Uzbekistānu. Sacensībās nepiedalījās ne pilsētā Jelgavā.
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Sertificēta zobārstniecības māsa. Iemaņas
RTG veikšanai. Tālrunis 28250636. Lūgums
zvanīt pēc plkst.19.
Vīrietis meklē darbu, var palīdzēt saimnieciskos
vai remonta darbos. Tālrunis 29870655.

Pārdod
Granti mūrēšanai ar piegādi. T.26733853,
29669007
Labu melnzemi un smiltis. T.26733853,
29669007
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Foto: Ivars Veiliņš
«Sanāca ļoti ātra trase. Vidējais ātrums bija ap 100 kilometru stundā, nemaz nerunājot par lielākajiem ātrumiem. Interesanta trase, ne uz brīdi tādā
nedrīkst zaudēt koncentrēšanos. Jā, bija vairākas nelielas avārijas, bet tas
pieder pie autosporta, slēgtajās trasēs bieži vien ir daudz trakāk,» tā pēc
«ProKart» 4. posma, kurš norisinājās Jelgavas centrā ap Hercoga Jēkaba laukumu, sacīja idejas galvenais autors un otrais ātrākais «KZ2 Master» grupā
Ēriks Gasparovičs, piebilstot, ka labā līmenī izdevies noorganizēt tiešām ekskluzīvas sacīkstes. Jelgavas ielās izbrauca 132 sportisti no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas un Krievijas. Jelgavu pārstāvēja 17 sportisti, sagādājot septiņas
medaļas, no kurām zelta godalga Veronikai Golovačovai («Junior») – viņa
bija ātrāka arī par visiem puišiem – un «DD2» klases braucējam Armandam
Kančam. «Ja pilsēta atbalstīs ideju arī nākamgad, tad veidosim šīs sacīkstes
par tradīciju. Visi braucēji izteica tikai pozitīvas atsauksmes par šādu posmu,»
gandarījumu neslēpj E.Gasparovičs, sakot lielu paldies pilsētai, bez kuras
atbalsta un sapratnes kaut kas tāds nebūtu iespējams.
Jāpiebilst, ka kartinga sacensību laikā pilsētā tika slēgta satiksme ielās
ap Hercoga Jēkaba laukumu, bet gājēju kustība nodrošināta pa speciāli
uzbūvētu gaisa tiltu. Skatītāju ērtībai ielās tika novietoti tribīņu soli, kur
piesēst un vērot sacensības. Tiesa, pilsētnieku atsauksmes ir dažādas – vieni
ir sajūsmā par ekskluzīvo pasākumu, bet citi – neapmierināti ar satiksmes
ierobežojumiem un troksni.

Smiltis, šķembas, melnzemi, granti. T.26782868

Sestdien ātrumlaivu sacensību
laikā peldēt pludmalē būs aizliegts

Bruģēšanas darbi. T.26445421

 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 5. jūlijā, Lielupē
starp Lielupes un dzelzceļa
tiltu notiks Latvijas atklātā
čempionāta ātrumlaivām
posms. Sacensību laikā no
pulksten 10 līdz apmēram
18 drošības apsvērumu dēļ
būs aizliegts peldēties pilsētas pludmalē.
Lai sporta veidu padarītu baudāmāku un skatāmāku, šogad mainīta sacensību norise – iepriekšējos gadus tās
notika Lielupē pils pusē, bet šogad notiks starp tiltiem. Skatītāji sacensības
varēs vērot no pludmales. «Drošības
apsvērumu dēļ sacensību laikā peldēt
pludmalē nedrīkstēs. Pulksten 10 sāksies treniņbraucieni, un aizliegums būs
spēkā līdz sacensību beigām,» norāda
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis. Viņš min, ka jelgavnieki
pludmalē varēs gan sauļoties, gan
atspirdzināties kafejnīcā.
Pašvaldības policija gar ūdens līniju
novilks norobežojošo lenti un kopā
ar brīvprātīgajiem, kuri iesaistījušies
sacensību organizēšanā, nodrošinās

sabiedrisko kārtību pludmales teritorijā. Tur visas dienas garumā būs arī
glābēji.
Pasākuma organizators Valdis Kuķalks norāda, ka sacensības sāksies pulksten 12 ar atklāšanu. Dalībnieki startēs
vairākās laivu klasēs. Šobrīd plānotais
dalībnieku skaits ir ap 50 Latvijas un
Lietuvas ūdens motosportistu. Jelgavas
klubu «Paisums» čempionāta posmā
pārstāvēs seši sportisti: Guntis Lauss un
Jānis Simanovs (R-2000 klase), Mārtiņš
Lauss (O-350 klase), Jānis Kuķalks un
V.Kuķalks (FR-1000 klase), Toms Kuķalks (O-125 klase). Līdz šim čempionātā
aizvadīti divi posmi. Tajos J.Simanovs,
G.Lauss un J.Kuķalks savā klasē bija
līderu trijniekā. V.Kuķalks piebilst, ka vēl
sacensībās startēs jelgavnieks Jānis Zarečņevs, kurš pārstāv Liepājas komandu,
kā arī bijušais jelgavnieks Lotārs Millers,
kurš pārstāv Bauskas komandu.
Katrā klasē dalībnieki veiks trīs
braucienus. Plānots, ka apbalvošana
būs laikā no pulksten 17 līdz 18. Aizliegums pludmalē peldēt būs spēkā līdz
pat sacensību beigām.
Sacensības organizē Latvijas Ūdens
motosporta federācija sadarbībā ar
Jelgavas sporta klubu «Paisums».

2-istabu dzīvokli Valgundē. T.28610808
Ozola kantainās briketes ar piegādi, 145
EUR/t. T.29907466
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Māju Vītoliņos 18 000 EUR. T.29558600
Ziemas vasarnīcu. T.28119201

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Dzintara izstrādājumus. T.22062049
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Dažādi
Celtniecība un remonts. Tālr.20017992
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203.
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
dibināšana; līgumi; prasības pieteikumi;
biznesam – pamatkapitāla izteikšana eiro.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
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.

Līdzjūtība
Un pēkšņi manā skanošā dārzā
kādu rītu ir ienācis klusums,
Tik negaidīts un tik spalgs...
/B.Saulītis/
Izsakām patiesu līdzjūtību Ilzei Stalbavai,
tēvu mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VALENTĪNA ROMANOVA (1945. g.)
JEVDOKIJA DŽIOJEVA (1938. g.)
GUNĀRS DAMBIS (1932. g.)
JEĻENA NIKOLAŠINA (1939. g.)
ZINAIDA BUDREVIČA (1920. g.)
BROŅISLAVS ĻUBINSKIS (1951. g.)
VALENTĪNA KUDRJAVCEVA (1947. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1843.sērija.
9.35 «Svešinieka vēstule». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
11.15 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
13.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 1.sērija (ar subt.).
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1843.sērija.
16.40 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Mākslinieks Jānis Anmanis.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.10 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 2.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Dzimis Eiropā».*
23.50 «Dziedātspēks». LTV videofilma.
0.50 «No sētas uz sētu. Stopiņu novads».*
1.20 «100 g kultūras. Personība».* Mākslinieks Jānis Anmanis.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā».* «SeMS» dokumentālie stāsti.
7.05 «Eirotaksometrs. Stāsts par kinorežisoru Radu Mihaileanu».
7.35 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokumentāla filma.
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Itālija – Kostarika.
11.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Šveice – Francija.
13.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
14.50 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.50 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.32 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 ««1000 jūdzes» Transilvānijā». 1.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
20.20 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.05 «Patriarhs». Vācijas drāma. 2005.g. 1.sērija.
23.45 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati». ASV un
Spānijas romantiska komēdija. 2010.g. (ar subt.).
1.30 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 5.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «R.Pilčere. Septembris». Drāma. 1996.g. 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.25 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 153.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 12.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 154.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Galileo 3».
21.15 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
23.05 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.05 «Latvijas faili. Čigāni Latvijā». Latvijas dokumentāla filma.
1.00 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
2.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.45 «900 sekundes».
4.15 «Galileo 2».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 154.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 30. un 31.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 «Trīs spēkavīri un Šamahanas valdniece». Snimācijas filma.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.10 «Rīta pikniks».
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 32. un 33.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 636. un 637.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 46.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 11. un 12.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
21.00 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 2.sērija.
22.10 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 22.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 8. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1844.sērija.
9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 10.sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Dāvā man laimi!» Vācijas romantiska komēdija (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Īsta pīļmetrāžas filma». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 «Ielas garumā».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1844.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Komponists Ēriks Ešenvalds.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
22.10 «Lilīhammera». Seriāls. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Izpostītā ligzda». LTV iestudējums. 1. un 2.sērija.
0.40 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.
1.25 «100 g kultūras. Personība».* Komponists Ēriks Ešenvalds.

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes Ritas LeviMontalčīni portretējums». Dokumentāla filma.
7.35 «Rīga 2014. Portrets. Gundars Āboliņš».*
7.40 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.40 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Vācija – Gana.
11.55 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
12.55 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 5.sērija.
13.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». ASV – Portugāle.
15.50 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.32 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.55 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Pusfinālspēle.
1.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 6.sērija.
1.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 7.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 154.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 14.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 155.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīves šūpolēs». Romantiska drāma.
23.10 «Nikita 3». ASV seriāls. 2.sērija.
0.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neraudi, bērniņ!» Kanādas trilleris.
1.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Galileo 2».
4.35 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 155.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 32. un 33.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija.
10.50 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 2.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 638. un 639.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 47.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 13. un 14.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
22.10 «Kurjers». ASV seriāls. 7.sērija.
23.15 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
1.10 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 3.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 47.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 155.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 9. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 ««1000 jūdzes» Gruzijā». 1.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1845.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 1.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 11.sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 2.sērija.
12.20 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
12.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.30 «Pasaules vēsture».
Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1845.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Aktrise Elīna Vāne.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 TIEŠRAIDE. «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes
atklāšanas ceremonija «Arēnā Rīga»».
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.55 «Zebra».

tv programma
0.10 ««Nebridis nezināsi, cik dziļš», Emilis Melngailis».
Videofilma par komponistu E.Melngaili.
1.10 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
1.40 «100 g kultūras. Personība».* Aktrise Elīna Vāne.

LTV7
5.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Igaunijā». Dokumentāla filma.
7.35 «Rīga 2014. Portrets. Monika Pormale».*
7.40 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Pusfinālspēle.
11.55 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
12.55 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 6.sērija.
13.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Nīderlande – Čīle.
15.50 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.32 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.30 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
22.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Pusfinālspēle.
1.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 7.sērija.
1.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 4.sērija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dzīves šūpolēs». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 155.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 16.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 156.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 18.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
23.10 «Dzīvības cena». ASV drāma. 2004.g.
1.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.00 «Galileo 2».
2.25 «900 sekundes».
3.55 «Zīlniece». (ar subt.).
4.20 «Šodien novados».
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 156.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 «Labais Bens: briesmas uz kalna». ASV ģimenes drāma.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 640. un 641.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 48.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 15. un 16.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
21.00 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
23.15 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 6.sērija.
0.10 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 5.sērija.
0.40 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 48.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 156.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 10. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 ««1000 jūdzes» Gruzijā». 2.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1846.sērija.
9.35 «Dziedātspēks». LTV videofilma.
10.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 12.sērija.
11.25 «8. pasaules koru olimpiāde».* Dienasgrāmata.
11.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.50 «Savējie».* Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «E.Rozenštrauha dziesmu koncerts».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1846.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «100 g kultūras. Personība».*
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 13.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 8.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.30 «Rīga 2014. 8. pasaules koru olimpiādes zvaigžņu koncerts».
1.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.25 «100 g kultūras. Personība».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Polijā». Dokumentāla filma.
7.35 «Rīga 2014. Portrets. Auziņš».*

Ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs
7.40 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.00 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Pusfinālspēle.
11.55 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 7.sērija.
12.55 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 7.sērija.
13.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Horvātija – Meksika.
15.50 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 8.sērija.
16.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.32 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kalpotāji un saimnieki». Dokumentāla filma.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 «Piedzīvojums dabā».
22.45 «Motociklisti».
23.15 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.15 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 8.sērija.
0.45 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
1.10 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā». Romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 156.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 18.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 157.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 3».
21.15 «Dzīves krustcelēs». 5.sērija.
22.15 «Sirdsāķītis». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
0.25 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
2.15 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Šodien novados».
1.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 157.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 «Labais Bens 2: melnais zelts». ASV ģimenes drāma.
10.35 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 38. un 39.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 642. un 643.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 49.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 17. un 18.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mehāniķis». ASV spraiga sižeta filma.
23.55 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 7.sērija.
0.25 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 49.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 157.sērija.
3.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 ««1000 jūdzes» Gruzijā». 3.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 2.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 13.sērija.
11.30 «8. pasaules koru olimpiāde».* Dienasgrāmata.
11.40 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.55 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50 «Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks»».*
15.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «100 g kultūras. Personība».* Margarita Stāraste.
19.25 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 14.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Kultūras dīvāns».
21.30 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.35 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
0.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 6. un 7.sērija.
3.35 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».* 1.pusfināls.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.20 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.40 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles.
11.55 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 8.sērija.
12.55 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 8.sērija.
13.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Grieķija – Kotdivuāra.
15.50 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.32 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.

18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Spots».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 19.sērija.
22.30 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
23.25 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 2.sērija.
0.15 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 9. un 10.sērija.
1.15 «Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.45 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.10 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Sirdsāķītis». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
12.05 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 157.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls. 24.sērija.
15.10 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.20 «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 20.sērija. Turpinājums.
18.25 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 158.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.05 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lepels un Langsams». Vācijas komēdija.
0.55 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā». Romantiska komēdija.
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 158.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 38. un 39.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
8.50 «Zemeņu festivāls». ASV drāma. 2011.g.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 40. un 41.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 644. un 645.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 50.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
16.40 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 8.sērija.
17.10 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 19. un 20.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
21.00 «Briljanta policists». ASV piedzīvojumu komēdija.
23.00 «Būt par Džonu Malkoviču». ASV komēdija.
1.15 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 9.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 50.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 158.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 12. jūlijs
LTV1
5.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
7.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
10.30 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 2.sērija (ar subt.).
12.10 «Radīti mūzikai».*
13.50 «Skārleta». Vēsturiska melodrāma. 2.sērija (ar subt.).
15.30 «Dziedātspēks». LTV videofilma.
16.35 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Vikija Kristīna Barselona». ASV un Spānijas romantiska drāma.
23.15 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.25 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī». 2014.g.
1.00 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.35 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 8.sērija.
3.20 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».* 2.pusfināls.

LTV7
5.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. 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 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Nigērija – Argentīna.
12.25 «Sporta studija».
13.10 «Motociklisti».*
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 «Ātruma cilts».*
14.40 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
15.10 «Skrundas pieturzīmes».*
15.40 «Kalpotāji un saimnieki». Dokumentāla filma.
16.45 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.35 TV PIRMIZRĀDE. «Mīla, mazuļi un nozagtā laime». Melodrāma.
19.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
19.50 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
20.50 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Spēle par 3.vietu.
1.05 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
2.45 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
4.45 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 22.sērija.
7.05 «Galileo 3».
7.35 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
8.30 JAUNUMS! «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 5.sērija.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Pēc kritiena». ASV drāma. 2010.g.
14.55 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.40 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 18.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 JAUNUMS! «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 8.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Pēc kritiena». ASV drāma. 2010.g.
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 159.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 6.sērija.
11.10 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 2.sērija.
14.10 «Briljanta policists». ASV piedzīvojumu komēdija.
16.10 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV muzikāla filma. 2007.g.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

personāla speciālistu(-i).

Galvenie pienākumi:
• personāla atlases procesa organizēšana;
• iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu personāla
jautājumos izstrādāšana;
• piedalīšanās uzņēmuma personāla plānošanas procesos;
• personāla apmācības procesu organizēšana;
• piedalīšanās uzņēmuma darba samaksas sistēmas
attīstīšanā un pilnveidošanā;
• statistikas datu par uzņēmuma personālu sagatavošana un analīze;
• informācijas apmaiņas sistēmas personāla jautājumos uzturēšana;
• darba laika uzskaites procesa organizēšana;
• darbinieku konsultēšana darba likumdošanas un
sociālā nodrošinājuma jautājumos.
Prasības:
• augstākā izglītība (vēlama juridiskā izglītība);
• darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo
aktu pārzināšana un prasme pielietot tos praksē;
• personāla lietvedības struktūras un prasību pārzināšana;
• prasme risināt konfliktsituācijas;
• latviešu, vēlamas vācu un krievu valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt komandā;
• noturība stresa situācijās;
• pieredze līdzvērtīgā amatā un valodu zināšanas tiks
uzskatītas par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālas garantijas;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un
darbu atsaucīgā kolektīvā.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Personāla
speciālists» lūdzam sūtīt līdz 2014. gada 25. jūlijam
pa pastu: SIA «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas
iela 34, Jelgava, LV-3004, pa faksu 63012223 vai
e-pastu baiba.legzdina@akg-gruppe.de.

SIA «TENAPORS», «TENAX» meitas uzņēmums, viens
no tirgus līderiem siltumizolācijas materiālu un
sendvičpaneļu ražošanā, aicina pieteikties

inženieri konstruktoru(-i).

Darba pienākumi:
• veikt dažādu metāla būvkonstrukciju aprēķinus;
• izstrādāt dažādu risinājumu mezglu rasējumus;
• veikt rūpniecisku izstrādājumu projektēšanu;
• veikt metāla konstrukciju projektēšanu.
Galvenās prasības kandidātiem:
• obligāta pieredze būvkonstrukciju aprēķinu veikšanā;
• augstākā izglītība inženierzinātnēs, vēlams konstruktora sertifikāts;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas prasmes;
• prasme strādāt ar «AutoCad» un būvkonstrukciju
aprēķina programmām;
• atbilstošu projektēšanas standartu un normatīvu
pārzināšana;
• augsta atbildības izjūta, spēja pieņemt lēmumus un
plānot darba laiku.
Mēs piedāvājam:
• darbu vienā no lielākajiem būvmateriālu ražošanas
uzņēmumiem;
• apmācību un karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma
attīstības procesā;
• konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt
pa e-pastu tenapors@tenax.lv vai pa pastu:
Dobele, Spodrības iela 1, LV-3701, līdz 2014. gada
16. jūlijam ar norādi «Inženieris konstruktors».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

21.50 «Siržulauzējs». ASV komēdija.
23.55 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 159.sērija.
4.10 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 10.sērija.
4 .30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 13. jūlijs
LTV1
5.17 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
7.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Eksotiskās salas 2». Dok.filma. 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».* Pārraide no Rīgas Sv.Jēkaba katedrāles.
13.00 «Ielas garumā».*
13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 8.sērija.
14.00 «Tikai rozes».* Dzied J.Sproģis.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 2.sērija.
16.30 «Pēdējās lāču teritorijas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sargieties, mana māsa nāk!»
Romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma». 20.44 Sporta ziņas. 20.53 Laika ziņas.
21.00 TIEŠRAIDE. «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes
lielkoncerts Mežaparkā».
0.05 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
0.15 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.10 «Vikija Kristīna Barselona». Romantiska drāma.
2.55 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Tautas deju lielkoncerts.

LTV7
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības un
neformālās izglītības programmas:
• Frizieris (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra speciālists
(2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra kursi;
• Gēla nagu modelēšana (želejas tehnoloģijas);
• Nagu dizains;
• Aparāta pedikīrs;
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija;
• Skropstu ilgviļņi;
• Vaksācija;
• Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam
noteiktās higiēnas prasības;
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija.
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālruni 26595681, 63048239;
e-pasts salons-mk@inbox.lv.

7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Spēle par 3.vietu.
12.50 «Piedzīvojums dabā».*
13.20 «Mantotā ģimene». Drāma. (ar subt.).
15.00 TIEŠRAIDE. «8. Pasaules koru olimpiāde». Čempionu
koncerts LU Lielajā aulā.
17.00 «8. Pasaules koru olimpiāde». Čempionu koncerts Kongresu namā.
19.05 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
19.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
20.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Finālspēle.
0.00 «Mīla, mazuļi un nozagtā laime». Vācijas melodrāma.
1.40 «Skārleta». Seriāls (ar subtitriem). 2013.g. 2.sērija.
3.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
3.45 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 19.sērija.
4.35 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
5.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 1.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 6.–8.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 16.sērija.
13.40 «Iepazīstieties, spartieši!» ASV komēdija.
15.10 «Dzintara dziesmas 3».
16.10 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

«Vārds uzņēmējiem»
Jauns ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets

Atvērts jauns ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets
SIA «Sintijas Harju podologa privātprakse».
Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar cukura
diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām, pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un citām ar pēdu
aprūpi saistītām problēmām. Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: pirmdien – sestdien no plkst.9 līdz 19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).

18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Esi sveicināta, Saule! Brāļi Kokari». Dok.filma.
21.10 «Jaunais vilnis 2014». Dienasgrāmata.
21.20 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 9. un 10.sērija.
23.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
0.20 TV PIRMIZRĀDE. «Sarkanā frakcija: rašanās». Fantastikas filma.
2.00 «Iepazīstieties, spartieši!» ASV komēdija. 2008.g.
3.15 «LNT brokastis».
4.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 160.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.35 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.30 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
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8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.35 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV muzikāla filma. 2007.g.
15.50 «Siržulauzējs». ASV komēdija. 2012.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
20.10 «X cilvēki». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Nindzja». Spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
1.05 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
1.55 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 160.sērija.
3.35 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
4.50 «TV3 ziņas».
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 6. jūlijā pulksten 12 – Nīderlandes karaliskās armijas orķestra «Fanfare Korps Nationale
Rezerve» koncerts. Diriģents – kapteinis Harijs Vijenbergs. Dalība – bez maksas (Hercoga
Jēkaba laukumā).
 6. jūlijā pulksten 17 – Jelgavas baptistu draudze 140. gadadienas ietvaros ielūdz uz
kora mūzikas koncertu «Mana dvēsele dzied». Piedalās kamerkoris «Matejs», kas šovasar
piedalīsies Pasaules koru olimpiādē Rīgā, kā arī draudzes koris. Programmā: Ē.Ešenvalda,
J.Lūsēna, R.Kaupera un ārzemju autoru dziesmas. Ieeja – par ziedojumiem (Baptistu
baznīcā Mātera ielā 54).
 No 8. līdz 11. jūlijam no pulksten 11 līdz 19 – apskatāms smilšu skulptūru tapšanas process. Ieejas maksa – € 2; bērniem, studentiem, pensionāriem –
€ 1 (Uzvaras parkā).
 8. jūlijā pulksten 22 – koru mūzikas nakts koncerts. Dalībnieki – Dānijas pilsētas
Ārhus meiteņu koris, Jelgavas 4. vidusskolas bērnu koris un meiteņu koris «Spīgo»,
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Pedagoģijas nodaļas sieviešu koris. Visi četri kori ir
Pasaules koru olimpiādes dalībnieki, kas demonstrēs klausītājiem dažādu komponistu
koru mūziku (Svētās Annas baznīcā).
 12. un 13. jūlijā – 8. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs» par
tēmu «Kino». Sīkāku informāciju skatīt blakus vai 7.lpp. (Uzvaras parkā).
 12. jūlijā pulksten 13 – ekskursija ar autobusu «Kas jauns Jelgavā?». Jelgavā redzamas
jaunas iezīmes – atjaunotas ielas, jauns gājēju tilts, promenāde gar Driksas krastmalu, kur
sagaida «Students», pārmaiņas Pasta salā, jauni rūpniecības uzņēmumi (no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 13. jūlijā pulksten 13 – ekskursija ar autobusu «Zaļā Jelgava – daba pilsētā». Ekskursijas laikā varēs redzēt Jelgavas parkus, uzzināt, kā klājas savvaļas zirgiem, un mēģināt
atpazīt augu sugas kopā ar augu pazinēju Lielupes palienes pļavās (no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 18. jūlijā pulksten 22 – «Tumša nakte, zaļa zāle» – grupas «Iļģi» dzimšanas dienas
nakts koncerts. Pēc koncerta – aizrautīga dejošana kopā ar Rīgas Danču klubu. Ieeja –
€ 6 (Uzvaras parkā).
 19. jūlijā pulksten 14 – ekskursija ar autobusu pa Jelgavu un apkārtni. Izstādes «Jelgavas kaķis» laikā ikviens var piedalīties ekskursijā gida pavadībā, kas iepazīstina ar Jelgavas
un apkārtnes interesantākajām vietām (no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
 Līdz 13. jūlijam – Jūrmalas mākslinieku grupas izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 4. jūlija – jelgavnieku ģimenes pulksteņu kolekcijas izstāde «Rit laika rats» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. septembrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības mākslinieku izstāde «Ūdeņi»
(Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē).

Muzejnieki Dānijā «satiek»
Jelgavas Ļeņinu
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase ar komandu
nesen viesojās Dānijā, kur pie
Damgardu dzimtas mājām uziets kāds interesants ar Jelgavu
saistīts eksponāts – 1991. gada
17. oktobrī tagadējā Hercoga
Jēkaba laukumā nogāztais Ļeņina piemineklis. Muzejnieki arī
apmeklējuši Latvijā pazīstamā
medaļu mākslinieka Jāņa Strupuļa darbnīcu – plānots, ka viņa
darbu izstāde mūsu muzejā būs
skatāma 2015. gada rudenī.
G.Grase stāsta, ka Herninga ar aptuveni 47 tūkstošiem iedzīvotāju atrodas
Jitlandes pussalas vidusdaļā Dānijā. «Tā ir
jauna pilsēta, kas, pateicoties dzelzceļam,
attīstījusies tikai 19. gadsimta sākumā. 19.
gadsimta beigās tur intensīvi sāka nodarboties ar tekstilrūpniecību, bet 20. gadsimta
sākumā Herninga kļuva pazīstama kā liels
starptautisku izstāžu centrs, un šis statuss
pilsētai saglabājies arī mūsdienās,» stāsta
G.Grase. Šobrīd Herninga pazīstama ar
savām daudzajām sporta aktivitātēm. Starp
citu – 2018. gadā tur notiks daļa no Pasaules
čempionāta hokejā spēlēm. Herningu paši
dāņi uzskata par vienu no dzīvošanai pievilcīgākajām vietām visā Dānijā.
Muzeja direktore, pārliecinoties par to
klātienē, atzīst, ka Herningā ir iespējams
baudīt arī tiešām lielisku piedāvājumu
kultūras tūrisma jomā. Tur ir gan no augsta
gobu dzīvžoga gandrīz kā labirints izveidots
ģeometriskais dārzs, gan plašs skulptūru
parks, gan virkne muzeju, no kuriem jaunākais ir 2009. gadā atvērtais laikmetīgās
mākslas muzejs «Heart».
«Herningas dzīvē svarīga loma ir mākslas
mecenātu un vairāku muzeju padomes
locekļu Damgardu dzimtai, kura Lundas
priekšpilsētā ir iegādājusies senu īpašumu,
bet netālu no tā iekārtojusi un atvērusi
restorānu «A Hereford Beefstow», kas
šobrīd ir viens no iecienītākajiem ārpilsētas
restorāniem,» stāsta G.Grase.
Vizītes laikā muzejnieki viesojušies
Damgardu dzimtas mājās, kurai ir senatnīgs niedru jumts un iekštelpās izvietoti
interjera priekšmeti no 18. gadsimta, kā arī
laikmetīgās mākslas artefakti – gleznas un
skulptūras, kas liecina par Damgardu dzimtas vairāku paaudžu laikā izkopto pietāti

Foto: no G.Grases personīgā arhīva
pret pagātnes un šodienas vērtībām.
«Jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā
pazīstamajam medaļu māksliniekam
J.Strupulim tur iekārtota radošā darbnīca,
kur top ne tikai medaļas, bet arī skulptūras, gleznas un zīmējumi – viņa Dānijā
tapušo darbu izstādi mūsu muzejā varēsim
skatīt 2015. gada rudens pusē,» tā muzeja
direktore.
«Pārsteidzošā kārtā šeit ieraudzījām ar
mūsu pilsētu saistītu eksponātu. Pagājušā
gadsimta 90. gados Latvijā daudzās vietās
tika nogāzti pieminekļi Ļeņinam. Lars
Damgards, saprazdams, ka piemineklis nav
tikai politika, bet arī māksla, nolēma kādu
no tiem iegādāties. Izvēle krita uz Cēsīm,
taču cēsnieki pieminekli nepārdeva, jo tas
bija tēlnieka Kārļa Jansona (viņš ir autors
arī mūsu Lāčplēša piemineklim) darbs.
Pēc kāda laika viņš ieguva informāciju, ka
Jelgavā 1991. gada 17. oktobrī ir noņemts
liels Ļeņina piemineklis un pilsēta to varētu
pārdot,» stāsta G.Grase, gan atzīstot – par
kādu naudas summu piemineklis iegādāts,
viņa nezina, taču atceras, ka pašvaldības
uzdevumā viņa, konsultējoties ar mākslas
vēstures speciālisti E.Šmiti, sagatavojusi
vēstuli par to, ka piemineklim piemīt laba
mākslinieciskā kvalitāte. Tā autors ir tēlnieks Oto Kalējs.
Viņa teic, ka sākotnēji L.Damgardam
bijusi doma pieminekli uzstādīt kā vides
objektu pie sava restorāna Tivoli parkā
Kopenhāgenā, taču tas vairākus gadus nav
izdevies. Tad piemineklis tika pārvests uz
dzimtas mājām Lundā, izveidojot vides objektu, kuram vajadzētu rosināt asociācijas
ar šaha spēli – kad tā uzvarēta, karali parasti apgāž. «Ceļa malā uz paaugstinājuma
guļus novietotais piemineklis tik tiešām
tādas asociācijas arī raisa,» tā G.Grase.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Ceturtdiena, 2014. gada 3. jūlijs

Uzvaras parkā «rādīs»
smilšu
kino

 Ritma Gaidamoviča

12. un 13. jūlijā Jelgavā notiks
8. Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls, kurā 15 mākslinieki smiltīs apspēlēs tēmu
«Kino». Būs Šreks, «Piektais
elements», «Pērtiķu planēta»,
Čārlijs Čaplins… Jau nākamnedēļ varēs sekot līdzi skulptūru
tapšanas procesam Uzvaras
parkā – no 7. jūlija mājas lapā
festivali.jelgava.lv translēs tiešraidi no parka, bet no 8. līdz 11.
jūlijam no pulksten 11 līdz 19
interesentiem ir iespēja parkā
procesu vērot klātienē. Gatavās
skulptūras festivāla apmeklētāji
varēs apskatīt sestdien, 12. jūlijā. Paralēli festivālam parkā top
arī šamota skulptūras – 12. jūlija
vakarā pulksten 23 Uzvaras parkā varēs redzēt to spīdēšanu.
Rosība Uzvaras parkā notiek jau otro
nedēļu. Formās sablietētās smiltis gaida
ierodamies māksliniekus, un palēnām top
demo skulptūra un smilšu bārs, kas reizē
būs fotoskulptūra. Abu šo objektu būvniecība uzticēta pārbaudītiem māksliniekiem.
Demo skulptūru, kas, atsaucoties uz festivāla tēmu «Kino», būs kā Oskara statuete,
tikai ar smilšu lāpstu, veido Donats Mockus
un Inese Valtere, bet smilšu bāru ar kino
lentēm – Agnese Rudzīte-Kirillova ar vīru
Anatoliju Kirillovu. Jau pirmdien viņiem
parkā pievienosies pārējie mākslinieki no
Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Bulgārijas,
Krievijas un tādām tālām vietām kā Kanāda, Kolumbija un Ķīna. Tālie viesi festivālā
startēs pirmo reizi. Mākslinieki piecu dienu
laikā Uzvaras parkā būvēs dažādas skulptūras par tēmu «Kino».

Testēs Pasta salas smiltis

Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā ir
pastāvīga vērtība, taču pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics stāsta, ka šis gads būs eksperiments. Līdz šim
skulptūru veidošanai izmantoja iepriekšējo
gadu smiltis, bet šogad skulptūras tiks būvētas no pilnīgi jaunām. «Testēsim smiltis,
kas šobrīd savestas Pasta salā, kur nākotnē
pārcelsies Smilšu skulptūru festivāls. Daļu
no tām esam atveduši uz parku. Gribam
zināt, kā tās «uzvedīsies»,» tā M.Buškevics,
piebilstot, ka kopā ar māksliniekiem un
«Frostiart Baltic» ekspertiem izbraukāts ap
20 karjeru Jelgavas apkārtnē, lai atrastu labāko materiālu. Šogad skulptūru veidošanā
tiks izmantots ap 800 tonnām smilšu. Parkā
darbosies arī «Igates» radošā darbnīca, kurā
roku skulptūru veidošanā ļaus iemēģināt
arī skatītājiem, katru dienu veidojot jaunas
smilšu skulptūras.

Šamota skulptūras iemirdzēsies
sestdienas vakarā

Šonedēļ Uzvaras parkā darbu sākuši

arī četri keramiķi, veidojot trīs lielformāta
šamota skulptūras no 600 kilogramiem
materiāla. Šamota skulptūras rada pašmāju keramiķi Aleksandrs Djačenko ar
sievu Mārīti, jaunā māksliniece Katrīna
Vīnerte, kā arī pirmo reizi šamota simpozijā
piedalās lietuviete Vitālija Kurtinaitiene,
kura nesen Pilsētas svētku laikā piedalījās
Jelgavas keramikas simpozijā. M.Buškevics
stāsta, ka, ņemot vērā pērnā gada pieredzi,
šogad darba procesā tiks izmantotas citas
tehnoloģijas, lai skulptūras padarītu vēl
izturīgākas un tās ilgāk kvēlotu. Tikai 12.
jūlija vakarā pulksten 23 būs ekskluzīva
iespēja šīs šamota skulptūras redzēt spīdam
– tās būs uzkarsētas līdz 1100 grādiem pēc
Celsija un kvēlos. Jāpiebilst, ka pērn tika
izveidotas trīs šamota skulptūras, no kurām
pēdējais mākslinieka Pētera Martinsona
darbs «Sapņu vārnu patvērums» dāvināts
Jelgavas Mākslas skolai, otra skulptūra
«Veiksme» atrodas kultūras namā, bet
šamota «Čiekurs» jau tuvākajā laikā tiks
izvietots pie LLU Meža fakultātes.

Balvā – keramiķa veidota statuete

Festivālu atklās 12. jūlijā pulksten 18.30,
uz kuru grupa «Tirkizband», Jelgavas
popkoris, «Benefice» un Jelgavas Jaunais
teātris gatavo īpašu koncertu ar pasaulē
pazīstamām kino dziesmām. Reizē ar atklāšanu tiks sumināti arī festivāla uzvarētāji.
Interesanti, ka šogad pirmo reizi uzvarētāji
balvā saņems statuetes. Proti, keramiķis
A.Djačenko veido keramikas Oskara statueti ar smilšu lāpstu. Lai gan festivāla atklāšana būs tikai vakarā, apmeklētāji sestdien,
12. jūlijā, parkā gaidīti no pulksten 10 līdz 1,
bet 13. jūlijā – no 10 līdz 24. Festivāla dienās
– 12. un 13. jūlijā – paralēli skulptūru apskatei rīta pusē plānoti arī pasākumi bērniem,
bet vakaros – plaša kultūras programma ar
dažādu viesmākslinieku uzstāšanos. Ieejas
maksa festivālā: līdz pulksten 19 – divi eiro,
bērniem, studentiem un pensionāriem
– eiro; no pulksten 19 – četri eiro, bērniem,
studentiem, pensionāriem – divi eiro. Uzrādot Jelgavas skolēna apliecību – eiro, bet
bērniem līdz 7 gadiem ieeja – bez maksas.

Darbam var sekot divos veidos

Šis ir festivāls, kurā interesentiem tiek
dota iespēja sekot līdzi arī darba procesam.
Jau no pirmdienas, 7. jūlija, to, kā top smilšu
un šamota skulptūras, interesenti varēs
redzēt tiešraidē no Uzvaras parka mājas
lapā festivali.jelgava.lv, bet no otrdienas,
8. jūlija, katru dienu līdz piektdienai no
pulksten 11 līdz 19 iedzīvotāji var doties
ekskursijā uz parku un klātienē apskatīties
darba procesu. Šajās dienās ieeja parkā būs
tikai pa pirmajiem vārtiem no Lapskalna
ielas puses. Ieejas maksa parkā no 8. līdz 11.
jūlijam – divi eiro, skolēniem, studentiem
un pensionāriem – eiro, bet bērniem līdz 7
gadiem – bez maksas.
M.Buškevics gan piebilst, ka biļetes festivāla dienās ieejai līdz pulksten 19 varēs
nopirkt tikai Uzvaras parkā, bet ieejas kartes pēc pulksten 19 – arī iepriekšpārdošanā
«Biļešu paradīzes» kasēs. «Ņemot vērā Ledus skulptūru festivāla pieredzi, aicinām
apmeklētājus, ja zina, ka nāks pēc pulksten
19, biļeti iegādāties iepriekšpārdošanā, lai
nebūtu jātērē laiks, stāvot rindā pie parka
kases,» mudina M.Buškevics.

Ekskursijas, brauciens ar «Nameisi»

Jāpiebilst, ka Smilšu skulptūru festivāla
laikā Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
izstrādājis īpašu piedāvājumu, ļaujot
Jelgavu iepazīt ekskursijās ar autobusu
«Kas jauns Jelgavā?», «Zaļā Jelgava – daba
pilsētā». Sīkāku informāciju par ekskursijām un pieteikšanos var iegūt mājas lapā
visit.jelgava.lv. Tāpat svētku laikā ciemos
gaidīs Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs, Ādolfa Alunāna muzejs,
Kurzemes hercogu kapenes Jelgavas pilī,
Jelgavas dzelzceļa muzejs. Piedāvājumā
arī atpūta uz ūdens, tostarp vizināšanās ar
jauno vikingu liellaivu «Nameisis». Vietu
rezervēšana liellaivā iespējama mājas lapā
mezmalasvikings.lv. Pa pilsētu vizināties
var arī velorikšās, bet sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis» – ar kartingiem.
Sīkāka informācija pieejama mājas lapā
vist.jelgava.lv.

Smilšu skulptūru festivāla programma
No 8. līdz 11. jūlijam Uzvaras parks atvērts
no pulksten 11 līdz 19. Iedzīvotāji var apskatīt
skulptūru tapšanas procesu. Ieejas maksa: € 2;
skolēniem, studentiem un pensionāriem – € 1;
bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas.
12. jūlijā Uzvaras parks atvērts
no pulksten 10 līdz 1
• Pulksten 11 – ģimenes rīts. Radošās grupas
«Pasaku nams» rotaļu uzvedums ģimenēm
«Ceļojums multfilmu pasaulē».
• Pulksten 18.30 – festivāla atklāšana un apbalvošanas ceremonija. Piedalās «Tirkizband», deju
studija «Benefice» un Jelgavas Jaunais teātris.
• Pulksten 19 – Roberto Meloni koncerts.
• Pulksten 20.30 – grupas «Otra puse»
koncerts.
• Pulksten 22 – Aijas Andrejevas koncerts.
• Pulksten 23 – šamota kvēlskulptūru atklāšana.

• Pulksten 23.20 – nakts balle ar DJ Erminass
un videodejas.
13. jūlijā Uzvaras parks atvērts
no pulksten 10 līdz 24
• Pulksten 11 – radošās grupas «Pasaku nams»
rotaļu uzvedums ģimenēm «Ceļojums multfilmu
pasaulē».
• Pulksten 19 – grupas «Turaidas roze» koncerts.
• Pulksten 20.30 – Igo koncerts.
• Pulksten 21.30 – DJ Emil Deo un videodejas.
Ieejas maksa festivālā: līdz pulksten 19 – € 2;
bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1. No
pulksten 19 – € 4; bērniem, studentiem, pensionāriem – € 2. Uzrādot Jelgavas skolēna apliecību
– € 1; bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas.
Biļetes nopērkamas norises vietā un iepriekšpārdošanā «Biļešu paradīzes» kasēs.

