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Šodien – cīņa pret Islandi

Uz kaimiņu rēķina
ierīko silto grīdu
 Sintija Čepanone

Par patvaļīgu kop
īpašuma pārbūvi –
pieslēdzoties karstā
ūdens stāvvadiem
un savā vannasistabā
izbūvējot, iespējams,
apsildāmās grīdas –
administratīvi sodīts
kāds daudzdzīvokļu
mājas Sakņudārza
ielā 5 dzīvokļa īpaš
nieks. Šis ir pirmais
šāds precedents
mūsu pilsētā, un, kā
uzsver SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) val
des loceklis Juris Vi
džis, līdz ar to rasts ri
sinājums, kā pārējiem
dzīvokļu īpašniekiem
šādos gadījumos cīnī
ties ar negodprātīgu
kaimiņu.

30. jūnijā Eiropas līgas spēlē Islandē futbola klubs «Jelgava» ar rezultātu 3:2 uzvarēja vietējo Koubavogiras «Breidablik».
Lai izcīnītu uzvaru divu spēļu summā un kvalificētos sacensību 2. kārtai, mūsējiem šodien Jelgavā pietiks pat ar minimālu
Foto: www.visir.is
zaudējumu – 0:1 vai 1:2 –, bet futbolisti ir apņēmības pilni cīnīties par uzvaru.
 Ģirts Pommers

Futbola klubam «Jelgava» šovakar Zemgales
Olimpiskajā centrā būs jāaizstāv pirms nedēļas
Islandes pilsētā Koubavogirā iegūtais pārsvars
– rezultatīvā uzvara ar 3:2 –, lai turpinātu savu
dalību Eiropas līgas turnīrā. Jelgavnieku galve
nais treneris Sauļus Širmelis pirms gaidāmā mača
noskaņots piesardzīgi: «Mēs cenšamies aizmirst
pirmās spēles rezultātu, lai gan skaidrs, ka rezul
tatīvā uzvara izbraukumā ir ļoti labs sākums. Mani
nedaudz uztrauc uzvarētā mača pēdējās divdesmit
minūtes, kurās pretinieks bija par mums krietni
labāks. Centīsimies izlabot mūsu kļūdas.» Spēles
sākums – pulksten 18.30.
Abu komandu pirmajā mačā
tieši pirms nedēļas rezultatīvu uzvaru pār «Breidablik»
komandu izcīnīja jelgavnieki,

spēli uzsākot aktīvi un pārliecinoši. Divi vārti gūti pēc
stūra sitiena (Gļebs Kļuškins
un Valērijs Redjko), bet trešos

lieliskā individuālā solo gājienā guva pussargs Mindaugs
Grigarāvičs. «Neuzskatu, ka
šis pretinieks ir tāds, no kura
mums būtu jābaidās. Jāspēlē
sava spēle un mājās jāizcīna
uzvara. «Breidablik» futbola
kvalitātes ziņā ir Latvijas Virslīgas vidusmēra komanda,»
par savas komandas spējām
pārliecināts ir M.Grigarāvičs.
«Blāzmojošie» (šādi Islandē
tiek saukti Koubavoguras kluba
spēlētāji – red.) Latvijā ieradās
naktī no otrdienas uz trešdienu
un Zemgales Olimpiskā centra
zālienu iemēģināja trešdienas
pievakarē. Arnara Gretarsona
trenētā komanda ir apmetusies
Rīgā, «Radisson Blue Daugava»

viesnīcā. Treneris pēc Islandē aizvadītās spēles kritiski
izteicās par savas komandas
demonstrēto sniegumu: «Mača
pirmajā puslaikā demonstrētais
sniegums ir, iespējams, nekvalitatīvākais, kādu man nācies
piedzīvot savas komandas izpildījumā. Lai turpinātu cīņu
Eiropas līgā, mums atbildes
mačā Jelgavā būs jāspēlē daudz
labāk. Uzskatu, ka viss joprojām ir iespējams, mums jābūt
pārliecinātiem par pozitīvu
iznākumu.»
Biļetes uz jelgavniekiem tik
atbildīgo maču var iegādāties www.bilesuserviss.lv vai
klātienē pirms spēles. Biļešu
cena – 5 eiro.

Kādu laiku Sakņudārza ielas
5 iedzīvotājiem bija jāsamierinās ar lielākiem siltuma zudumiem karstā ūdens sistēmā.
Kaut arī par šo pakalpojumu
maksāja visi dzīvokļu īpašnieki,
labumu guva tikai viens. Proti,
viņš sava dzīvokļa vannasistabā
pārbūvējis dvieļu žāvētāju, tā
vietā uzstādot gofrētu cauruli,
un patvaļīgi pieslēdzies kopīpašuma komunikācijām – karstā
ūdens stāvvadiem –, lai nodrošinātu, visticamāk, apsildāmo
grīdu darbību savā vannasistabā, papildus nemaksājot par
patērēto siltumenerģiju.
«Šis iedzīvotājs ne vien ļaunprātīgi guva labumu uz citu
dzīvokļu īpašnieku rēķina, bet
arī nelikumīgi pārbūvēja kop
īpašumu. Ir jāsaprot, ka jebkura nelikumīga iejaukšanās
kopīpašuma komunikācijās,
tostarp mājas karstā ūdens
sistēmā, nodara būtisku kaitējumu visas ēkas sistēmas darbībai. Pat patvaļīgi pārbūvēts
dvieļu žāvētājs vannasistabā
var ietekmēt un bojāt karstā
ūdens cirkulāciju visā mājā,»
uzsver J.Vidžis, piebilstot, ka
arī šajā gadījumā mājas pārvaldnieks saņēmis atsevišķas
iedzīvotāju sūdzības, piemē-

ram, par pazeminātu karstā
ūdens temperatūru dzīvokļos.
Kaut arī pēc dzīvokļa apsekošanas īpašniekam pieprasīts
likvidēt karstā ūdens sistēmas
pārbūvi un atjaunot karstā
ūdens dvieļu žāvētāju sākotnējā stāvoklī, kā tas paredzēts
dzīvojamās mājas projektā, šī
JNĪP prasība ignorēta. Tādējādi dzīvokļa īpašniekam vēl
aizvien ir iespēja iejaukties
karstā ūdens sistēmas darbībā – jebkurā brīdī pieslēgties
karstā ūdens stāvvadiem un
bez uzskaites izmantot siltum
enerģiju, kuru apmaksā visi
dzīvokļu īpašnieki.
Taču Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts: ja atsevišķā
īpašuma pārbūve skar kop
īpašumā esošo daļu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams
saņemt dzīvokļu īpašnieku
kopības piekrišanu šajā likumā
noteiktajā kārtībā. Par šādiem
pārkāpumiem paredzēta administratīvā atbildība. Tiesa,
Sakņudārza ielas 5 iedzīvotājs
šo likuma normu bija ignorējis.
«Jāatzīst gan, ka līdz šim
māju pārvaldniekiem nebija
saprotams, kā risināt šādu
problēmu – trūka praktiskas
pieredzes, kā šādā – nelikumīgas kopīpašuma pārbūves –
gadījumā vainīgajam piespiest
uzņemties arī pilnu atbildību
par nodarīto kaitējumu un
kaimiņiem radītajiem zaudējumiem,» problēmu ieskicē
J.Vidžis, piebilstot, ka, meklējot situācijas risinājumu,
lieta nodota izskatīšanai Administratīvajā komisijā, kas
par šīm patvaļīgajām darbībām
piemēroja naudassodu. Turklāt
negodprātīgajam dzīvokļa īpašniekam saskaņā ar Administratīvās komisijas lēmumu arī
jāatjauno karstā ūdens sistēma
sākotnējā stāvoklī. «Būtiski
ir arī tas, ka šobrīd pārējiem
dzīvokļu īpašniekiem ir pamats
vērsties tiesā par zaudējumu
piedziņu, ja vien viņi izlems
atgūt saistībā ar nelikumīgo
pārbūvi radušos zaudējumus
jeb naudu, ko viņi maksājuši
par viena kaimiņa ļaunprātīgi
patērēto siltumenerģiju,» tā
J.Vidžis.

LLU septembrī sāks īstenot jaunas studiju programmas
 Jana Bahmane

Sekojot darba tirgus tendencēm, LLU sāk īstenot jaunas
studiju programmas – 2. līmeņa profesionālā bakalaura
studiju programmu «Dizains un amatniecība» un starp
disciplināru akadēmiskā maģistra programmu inženier
zinātnēs «Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes».
Sadarbībā ar Meža fakultāti izveidota jauna specializā
cija «Koksnes izmantošana būvniecībā» viengadīgajā
profesionālā maģistra programmā «Būvniecība».

«Ekonomiskās krīzes gados
Latvijā strauji attīstījās amatniecība un mājražošana, un
no tā dažos gadījumos izauga
arī stabili mazie uzņēmēji. Interesanti, ka daudzas idejas
mājražošanā visbiežāk attīstīja
sievietes, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā un vēloties
radīt saviem bērniem kaut ko

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

stilīgu vai veselīgu. Līdz ar to
bērnu preču jomā nu jau ir sīva
konkurence,» pamatojot jaunās
studiju programmas «Dizains
un amatniecība» aktualitāti,
stāsta programmas direktore
Zane Beitere-Šeļegovska. Studiju programmas saturs veidots
tā, lai students spētu attīstīt gan
mākslinieciskās, gan arī tehno-

63048800

loģiskās kompetences un patstāvīgi strādāt savā uzņēmumā vai
rūpnieciskajā ražošanā. Turklāt
studiju laikā jaunieši var izvēlēties vienu no divām specializācijām – tekstila tehnoloģijas vai
koka/metāla tehnoloģijas. Šajā
studiju programmā iespējamas
tikai maksas studijas.
Jaunā maģistra programma

«Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes» piedāvā iespēju
vispārīgi iepazīt visus programmā aptvertos virzienus – vides
inženierzinātni, hidrotehniku
un ūdenssaimniecību, zemes
pārvaldību un ģeodēziju, kā
arī padziļināt zināšanas kādā
no tiem.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jaunais elektrības piegādes
tarifs noēdīs līdz šim ietaupīto
 Jānis Kovaļevskis

«Esam gandarīti, ka
šogad daudzdzīvokļu
ēku pagalmu rekons
trukcijas projektu kon
kursā startēja arī vairā
ku māju kopprojekti.
Piemēram, Asteru un
Māras ielā par sadar
bību spējuši vienoties
pat piecu māju iedzī
votāji. Ņemot vērā,
cik sarežģīti ir panākt
šādas vienošanās dzī
vokļu īpašnieku starpā,
tas ir pozitīvs signāls,»
norāda Jelgavas do
mes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimnie
cības jautājumos Jurijs
Strods.
«Lielākā daļa pašvaldības investīciju projektu ir saistīti ar
ES finansējuma piesaisti, tādēļ šobrīd virkne projektu no
mums neatkarīgu apstākļu dēļ
ir gaidīšanas režīmā. Saistībā
ar smagnējām birokrātiskām
procedūrām, visticamāk, netiks
atsākti arī daudzdzīvokļu ēku
siltināšanas darbi, tādēļ cītīgi
strādājam pie mājasdarbiem, lai
būtu gatavi veikt darbus tad, kad
būs pieejams ES finansējums,» tā
J.Strods, akcentējot, ka līdz ar ES
fondu finansējuma pieejamības
aizkavēšanos tiek bremzēta arī
kopējā ekonomiskā attīstība
valstī, jo būvniecības uzņēmumiem, kas dod vērā ņemamu
ieguldījumu tautsaimniecībā,
trūkst pasūtījumu.
Pēdējos gados bija ierasts,
ka būvniecības sezonā Jelgavā tiek realizēti vairāki
nozīmīgi projekti vienlaikus.
Šī sezona iesākusies klusāk.
Mazākā apjomā, bet pietiekami daudz tiks paveikts arī
šogad. Bijām gatavi uzsākt Loka
maģistrāles rekonstrukcijas
darbus, kas aizkavējušies, turpinoties diskusijām valdības
līmenī. Šogad noteikti uzsāksim
Rūpniecības un Atmodas ielas
rekonstrukciju posmā no Tērvetes ielas līdz Dobeles šosejai.
Tiks atjaunots ceļa segums,
izbūvētas ietves, apgaismojums,
lietus ūdens kanalizācija un cita
nepieciešamā infrastruktūra.
Asfalta ceļa segums tiks uzklāts
arī Rūpniecības ielas paralēlajam
ceļam, pa kuru tiek nodrošināta
piekļuve privātmājām posmā no
Tērvetes līdz Filozofu ielai. Šī
projekta izmaksas plānotas aptuveni 1,6 miljonu eiro apmērā,
un tā realizācijai piesaistīts valsts
līdzfinansējums. Vēl šogad tiks
atjaunots asfalta segums Dambja
ielā un Dobeles ielas posmā no
Uzvaras līdz Pasta ielai. Savukārt jauna ietve jau izbūvēta
Zvejnieku ielā, Pētera ielā un
Vaļņu ielā pie bērnudārza «Gaismiņa», bet ietves atjaunošanas
darbi plānoti arī Svētes ielā gar
autoostu. Vēl šogad jaunu veidolu
iegūs arī autobusu pieturas pie
Mūzikas skolas un Amatu vidusskolas Akadēmijas ielā. Savukārt
ielu apgaismojuma atjaunošanas
darbi plānoti depo mikrorajonā –
Neretas ielas apkaimē.
Pēdējā pusgada laikā notikušas vairākas nopietnas
avārijas ūdens un saimnieciskās kanalizācijas tīklos
– Meiju ceļā, Ganību ielā,

No augusta stāsies spēkā
jaunais «Sadales tīkla» elektrības piegādes tarifs – kā tas
iespaidos pilsētu?
Izmaksas pieaugs gandrīz
visās pašvaldības struktūrvienībās. Sākotnējie aprēķini liecināja, ka kopējais sadārdzinājums
varētu būt mērāms vairākos
simtos tūkstošu eiro. Tomēr,
konsultējoties ar «Sadales tīkla»
speciālistiem, panācām kompromisu un veicām pārkārtojumus
attiecībā uz ielu apgaismojumu,
luksoforu, sūkņu staciju un
citu pilsētas infrastruktūras
elementu darbību. Kopējais
izmaksu pieaugums būs līdz
simts tūkstošiem eiro gadā.
Tas nozīmē, ka līdz šim veiktās
investīcijas ielu apgaismojuma
energoefektivitātes paaugstināšanai vismaz attiecībā uz iestādes «Pilsētsaimniecība» pārziņā
esošo infrastruktūru varētu segt
«Šogad izstrādāsim projektu, bet nākamgad plānojam pārcelt autobusu pieturvietu ar plānoto sadārdzinājumu.
nosaukumu «Banka» no tās līdzšinējās vietas pie Trīsvienības baznīcas torņa uz teritoriju
starp ēku Akadēmijas ielā 7 un Zemgales apgabaltiesu. Atbilstoši projektam šajā vietā tiks
Viena no jūsu pārstāvētās
izbūvēta «kabata» diviem autobusiem. Tas būtiski atvieglos satiksmi Akadēmijas ielā, un Nacionālās apvienības priovairs neveidosies satiksmes sabiezinājumi krustojumā ar Lielo ielu,» stāsta Jelgavas domes ritātēm Saeimā ir demogrāFoto: Austris Auziņš fijas jautājumi – kā uz tiem
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods.
raugāties no pašvaldības
Svētes ielā un citviet. Kādā māju Jelgavā šobrīd ir ga- izmaksām. Pagājušajā gadā perspektīvas, un kas būtu
stāvoklī šobrīd ir pilsētas tavas startēt siltināšanas tika realizēti pieci labiekārto- jādara lokālā līmenī, lai
ūdenssaimniecības infra- programmā?
šanas projekti, bet šogad jau varētu runāt ne tikai par
struktūra?
Dažādas gatavības stadijā ir apstiprinājām trīs projektus. dzimušo un mirušo skaita
Ūdenssaimniecība ir viena no vairāk nekā desmit daudzdzī- Uz atlikušo summu, kas ir ap- līdzsvarošanu, bet gan par
tām jomām, kurā pēdējos ga- vokļu māju, tomēr skaidrības tuveni 7000 eiro, vēl iespējams pakāpenisku iedzīvotāju
dos ieguldīts visvairāk līdzekļu. par to, cik ēkās reāli tiks veikti pieteikties līdz 4. augustam. skaita pieaugumu?
Veicot ūdenssaimniecības in- darbi, nav, jo tiek prognozēts, Jāatzīst, ka bijām gaidījuši
Mēs neesam atrauti no kopējās
frastruktūras attīstības darbus, ka nākamgad varētu būtiski, lielāku iedzīvotāju aktivitāti, situācijas valstī, tādēļ neticu,
uzsvars tika likts uz kvalitatīva līdz pat 20 procentiem, pieaugt tomēr jāapzinās, ka praksē vie- ka atsevišķi vienas pašvaldības
dzeramā ūdens piegādi patērētā- būvniecības izmaksas. Ja ir pa- noties par veicamajiem darbiem realizēti pasākumi varētu dot
jiem. Tādēļ ir izbūvēta moderna nākta vienošanās par konkrētām nav viegli, jo kādam aktuāla ir rezultātu ilgtermiņā. Te darboūdens sagatavošanas stacija, un renovācijas darbu izmaksām, autostāvvietas izbūve, citam – jas savienoto trauku princips.
uzņēmuma «Jelgavas ūdens» dzīvokļu īpašniekiem ir grūti bērnu rotaļu laukums, bet daļa Pilsēta šajā ziņā jau ir darījusi
piedāvātais dzeramais ūdens pieņemt, ka izmaksas pēc iepir- dzīvokļu īpašnieku vispār nevē- pietiekami daudz. Mums ir īpaša
ir viens no kvalitatīvākajiem kuma rezultātiem ir augstākas. las uzņemties nekādas papildu daudzbērnu ģimeņu atbalsta
valstī un atbilst
Tas ir risks, ar saistības. Arī jaunā Būvniecības programma, kura ietver virkni
visaugstākajiem
kuru jārēķinās. likuma prasības ir augstas, un atvieglojumu, bērnu ēdināšanu
standartiem.
Tomēr esmu pat salīdzinoši vienkāršiem izglītības iestādēs, bezmaksas
Tāpat, piesaispārliecināts, ka darbiem nepieciešams izstrādāt sabiedrisko transportu un nodartot ES finansēēku siltināšana tehnisko projektu un saņemt bības interešu izglītības pulciņos.
jumu, vairāku
pilsētā nākam- saskaņojumus no visiem ko- Daudz tiek investēts izglītības
desmitu kilogad atsāksies. munikāciju turētājiem, turklāt konkurētspējā, sākot no bērnumetru garumā
Pie tā aktīvi darbus var veikt tikai sertificēti dārziem un beidzot ar profesioir paplašināti
strādā gan Jel- uzņēmumi. Tas prasa gan laiku, nālo izglītību. Tomēr pamatā ir
ūdensvada un
gavas Nekus- gan līdzekļus. Tomēr, ja vien ir cilvēka sociālā un ekonomiskā
saimnieciskās
tamā īpašuma vēlme un spēja vienoties par drošības sajūta un piesaiste
kanalizācijas
pārvalde, gan izmaksām, visu var izdarīt. konkrētai teritorijai. Salīdzinot
tīkli, lai nodroZemgales reģio- To apliecina šogad apstiprinā- ar citām lielākajām Latvijas pilšinātu iespēju
nālā Enerģēti- tais pagalma labiekārtošanas sētām, Jelgavā iedzīvotāju skaits
iedzīvotājiem
kas aģentūra. projekts Asteru un Māras ielā, sarūk lēnāk.
pieslēgties cenJāņem vērā, ka kura realizācijai apvienojušies
tralizētajiem tīkliem. Diemžēl ES ēku energoefektivitātes paaugsti- piecu daudzdzīvokļu ēku iedzīPirms līgosvētkiem noslēfinansējumu nevarējām izman- nāšana ir iespēja ne tikai ietaupīt votāji. Tāpat nozīmīgs pagalma dzās konkurss par sakoptātot maģistrālo tīklu rekonstruk- uz zemākiem apkures rēķiniem, labiekārtošanas projekts tiks kajiem pilsētvides objektiem
cijai pēc reālajām vajadzībām. bet arī būtiski uzlabot ēkas realizēts Blaumaņa ielā.
– jūs bijāt vērtēšanas komisiDaļā ielu, kur tika veikta kapitālā tehnisko stāvokli. Jāapzinās, ka
jas priekšsēdētājs.
rekonstrukcija, maģistrālie tīkli neviens cits dzīvokļu īpašnieku
Jāatzīst, ka pēdējos gados
No jūlija pilsētas privātir nomainīti, bet lielākā daļa vietā to nedarīs un šobrīd dar- māju īpašniekiem tiek pie- kopā ar konkursa komisijas
no tiem kalpo vēl no padomju bus iespējams veikt ar daļēju ES dāvāta iespēja šķirot stiklu pārstāvjiem esam redzējuši daulaikiem, tādēļ avārijas ir neiz- atbalstu. Vēlāk tas jau pilnībā atsevišķos konteineros – vai dzus sakoptus dārzus, izglītības
bēgamas. Nedz uzņēmumam, būs jādara par pašu dzīvokļu un kad šāda iespēja varētu iestādes un uzņēmumu teritonedz pašvaldībai šobrīd nav tādu īpašnieku līdzekļiem.
būt arī attiecībā uz PET pu- rijas. Arī šogad starp konkursa
resursu, lai jau tuvākajā laikā
delēm, kuras veido lielu daļu laureātiem bija vairāki jauni
veiktu šāda apjoma rekonstrukPagājušajā gadā tika uz- no sadzīves atkritumiem?
objekti. Redzam, ka cilvēki cencijas darbus, tādēļ tīkli tiek at- sākta daudzdzīvokļu ēku
Šobrīd kā privātmāju, tā šas sava prieka pēc un to darītu
jaunoti pa posmiem. Arī periodā pagalmu rekonstrukcijas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, arī tad, ja mēs šādu konkursu
līdz 2020. gadam maģistrālo tīklu programma, kurā dažādiem kuriem nav atsevišķu konteineru neorganizētu. Konkurss ir tikai
rekonstrukcija nav ES finansēto darbiem iespējams piesaistīt PET atkritumiem, ir iespēja tos papildu stimuls. Vislielākais
projektu prioritāte, jo investīcijas pašvaldības līdzfinansējumu. nogādāt kādā no trim pilsētas at- gandarījums ir par oriģināliem
būs iespējams piesaistīt tikai Kādas ir atziņas par šo pro kritumu šķirošanas laukumiem. un līdz šim neredzētiem risinājusaimnieciskās kanalizācijas tīklu grammu?
Atsevišķi izdalīt PET atkritumus miem. Lai mudinātu cilvēkus vēl
paplašināšanai.
Tiekoties ar iedzīvotājiem, šobrīd netiek plānots, jo liela daļa vairāk iesaistīties savas ārtelpas
samērā bieži tiek uzsvērts, ka no tiem nav piemēroti otrreizējai sakopšanā, šogad izsludinājām
Valsts līmenī novēloto daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmi pārstrādei, tādēļ, izdalot atseviš- konkursu, un uzņēmēji skvērā
procedūru dēļ šogad jauni ir kritiskā stāvoklī, neatbilst ķi šādu pakalpojumu, tas varētu aiz kultūras nama izveidoja piedaudzdzīvokļu ēku siltinā- mūsdienu prasībām un bojā sadārdzināt kopējās atkritumu cus dizaina dārzus, izmantojot
šanas projekti, visticamāk, pilsētas vizuālo tēlu. Kā risinā- izvešanas izmaksas privātmājās. netradicionālus risinājumus.
netiks uzsākti, tomēr tas jumu piedāvājām programmu, Savukārt stikla šķirošanas kon- Ceram, ka nākamgad kāda no
dod laiku, lai labi sagatavo- kurā iespējams saņemt paš- teineri tiek piedāvāti kā papildu šīm idejām vai kas līdzīgs tiks
tos nākamajai būvniecības valdības līdzfinansējumu līdz pakalpojums, par kuru atsevišķi realizēts arī kādā no konkursam
sezonai. Cik daudzdzīvokļu pat 50 procentiem no kopējām nav jāmaksā.
pieteiktajiem objektiem.

«Jāņem vērā, ka ēku
energoefektivitātes paaugstināšana ir iespēja
ne tikai ietaupīt uz zemākiem apkures rēķiniem, bet arī būtiski
uzlabot ēkas tehnisko
stāvokli.»

Pilsētnieks vērtē

Kādiem Jelgavas
sportistu startiem
sekojat līdzi?
Annija, strādā tūrisma
nozarē:
– Esmu informēta par
futbola kluba «Jelgava»
sasniegumiem, taču klātienē
spēles nevēroju bieži. Vairāk
uzzinu no vietējiem laikrakstiem.
Interesantākais, ko pēdējā laikā
nācies lasīt, bija ziņa par jelgavnieka Ulvja Šulca nopeldēto
distanci no Jelgavas līdz upes
ietekai jūrā – to, protams, nevarētu saukt par sekošanu sportam,
bet, manuprāt, šis ir ievērības
cienīgs jelgavnieka sasniegums.
Vladislavs,
students:
– Tā kā pats
spēlēju basketbolu Rīgas Valsts
tehnikuma
komandā, sekoju līdzi arī basketbola kluba «Jelgava» gaitām.
Es nevarētu teikt, ka komandas
sniegums mani iedvesmo – drīzāk
to vērtētu kā viduvēju. Komandai
ir savas stiprās puses, ir arī kļūdas,
kuras, loģiski izvērtējot, šķiet
muļķīgas, taču, tā kā tie ir pašmāju sportisti, par viņu gaitām
interesējos. Dažkārt apmeklēju
arī spēles, taču pārsvarā tās vēroju
neklātienē vai iepazīstos tikai ar
kluba aktualitātēm.
Jānis, mehāniķis:
– Par sportu
īpaši neinteresējos, taču
sekoju līdzi
hokeja kluba
«Zemgale/LLU» gaitām – klubā
spēlē arī paziņas. Man prieks, ka
Jelgavā ir šāda komanda, kurā
iesaistās studenti.
Kristiāna,
studente:
– Sporta nozares aktualitātes mani
vispār nesaista – nesekoju
ne Jelgavas sportistu gaitām,
ne arī sportam Latvijas mērogā.
Protams, esmu informēta par
lielākajiem sasniegumiem, piemēram, par to, ka Jelgavas futbolisti
devušies uz Islandi. Jelgavnieku
sasniegumus varu vērtēt tikai pēc
tā, ko uzzinu no medijiem.
Lāsma, aukle:
– Pa r a k tualitātēm
sportā uzzinu no stiprā
dzimuma
pārstāvjiem
ģimenē. Šobrīd aktuāls ir futbols
– nozīmīgi mači ir jelgavniekiem,
futbola kaislības pārņēmušas arī
visu Eiropu. Kad tuvojas hokeja
sezona, vairāk sanāk pasekot
hokejistu sasniegumiem.
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LLU sāks īstenot jaunas
studiju programmas
No 1.lpp.

Ņemot vērā programmas
starpdisciplināro raksturu,
iespēja studēt un iegūt inženierzinātņu maģistra grādu
ir plaša spektra pamatstudiju
absolventiem no vides zinātnes, ūdenssaimniecības, zemes
ierīcības, ģeodēzijas un citu
inženierzinātņu, kā arī ainavu
arhitektūras, lauksaimniecības zinātņu, mežzinātņu un
dabaszinātņu specialitātēm.
Studiju programmā pieejamas
18 budžeta vietas. Savukārt
specializācija «Koksnes izmantošana būvniecībā» izveidota, apzinoties meža nozares
pieprasījumu pēc produkcijas
ar augstu pievienoto vērtību.
Koksnes izmantošanai būvniecībā ir plašas iespējas, ko
pierādījuši Latvijas uzņēmēji,

kuru uzņēmējdarbība saistīta
ar koka konstrukcijām un koka
ēkām. Studiju programmā
«Būvniecība» kopumā pieejamas 16 budžeta vietas.
Uzņemšana šajās un citās
LLU īstenotajās programmās
notiek vēl līdz 12. jūlijam.
Detalizēta informācija atrodama LLU mājaslapā, savukārt
studijas jaunajās programmās
studenti sāks jau septembrī.
Jāuzsver, ka darba devēju
ieteiktāko studiju programmu
un izglītības iestāžu sarakstā,
kuru ar karjeras portāla Prakse.lv un ar «Statoil» atbalstu
jau piekto gadu veido Latvijas
Darba devēju konfederācija,
LLU šogad ierindojusies trešajā pozīcijā, apsteidzot biznesa
augstskolu «Turība» un Banku
augstskolu.

Obligāto suņu
čipošanu atceļ
līdz janvārim
 Ilze Knusle-Jankevica

Valdība 28. jūnijā
pieņēma grozījumus
noteikumos par mā
jas (istabas) dzīvnie
ku reģistrācijas kār
tību, kas paredz, ka
prasība par obligātu
suņa čipošanu un
reģistrēšanu vieno
tā datubāzē stāsies
spēkā no 2017. gada
1. janvāra.
Lai gan noteikumu norma
ir atlikta par pusgadu, daudzi
savus suņus jau ir čipojuši
un reģistrējuši. Piemēram,
kāda sieviete pārliecinājās,
ka šī sistēma ir efektīva, kad
viņai tika nozagts Kavaliera
Karaļa Čārlza spaniels. Suns
tika pamanīts klaiņojam pa
pilsētu. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas inspektori,
ar speciālu ierīci pārbaudot
dzīvnieku, konstatēja čipu,
noskaidroja un sazinājās ar
suņa īpašnieci.
Bija paredzēts, ka norma
par suņu čipošanu stāsies
spēkā 1. jūlijā, tomēr, lai
mazinātu suņu saimnieku finansiālo slogu – pie laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» iepriekš
aptaujātajiem pakalpojuma
sniedzējiem suņa čipošana un
reģistrēšana Jelgavā izmaksā
ap 35 – 70 eiro –, Zemkopības
ministrija nāca klajā ar iniciatīvu šo prasību par pusgadu
atlikt.
Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte skaidro,
ka vienlaikus izmaiņas tiks
veiktas vēl vairākos normatīvajos aktos. Lai paplašinātu
personu loku, kurām atļauta
suņu čipošana un reģistrācija
datubāzē, kā arī lai samazinātu ar suņu apzīmēšanu
un reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks veikti grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā,
MK noteikumos «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība» un citos saistītajos
normatīvajos aktos, nosakot,
ka Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) inspektori
vai pilnvaroti veterinārārsti,
kā arī apmācītas personas,
kurām ir līgums ar dzīvnieku

patversmi, varēs nodarboties
ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju Lauksaimniecības
datu centra (LDC) datubāzē.
«Kamēr neesmu saņēmis vienoto kārtību, kā tiks realizēta
MK noteikumu prasības izpilde, nevaru sniegt precīzāku
informāciju,» norāda PVD
Dienvidzemgales pārvaldes
vadītājs Jānis Grosbārdis.
Viņš skaidro, ka Zemkopības
ministrijai līdz gada beigām
ir jāizstrādā kārtība, kādā notiks suņu čipošana, paredzot,
kādos gadījumos to varēs
veikt PVD inspektori.
Jāatgādina, ka suņa čipošanu veic veterinārārsts un, ja
viņam ir līgums, arī reģistrē
dzīvnieku datubāzē. Tomēr
suņa saimnieks dzīvnieku
reģistrēt var arī pats LDC,
kas būs lētāk nekā pie veterinārārsta. Dodoties uz LDC
Jelgavā, Dobeles ielā 41a, lūgums gan iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni 63027628,
26510575, 22015476. Sunim,
kas sasniedz sešu mēnešu
vecumu pirms 2017. gada 1.
janvāra, implantē mikroshēmu un reģistrē datubāzē līdz
2017. gada 1. janvārim. Sods
par šo noteikumu neievērošanu un nepildīšanu ir no 7 līdz
200 eiro.
Suņa saimniekam jāmaksā
arī pašvaldības nodeva par
suņa turēšanu pilsētā, kas
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir seši
eiro un jāsamaksā līdz katra
gada 31. martam par suni,
kurš sasniedzis sešu mēnešu
vecumu. Nodeva par suni,
kurš iegādāts vai sasniedzis
sešu mēnešu vecumu pēc
31. marta, jāsamaksā viena
mēneša laikā proporcionāli
atlikušo mēnešu skaitam,
ieskaitot suņa reģistrācijas
mēnesi. No nodevas samaksas atbrīvotas personas ar I
un II invaliditātes grupu, kā
arī visas personas ar redzes
invaliditāti; personas, kuru
suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā; valsts
iestādes, kuru darbībā tiek
izmantoti dienesta suņi.
Jāpiebilst, ka šobrīd vienotajā datubāzē Jelgavā ir
reģistrēts 1501 suns, 51 kaķis
un seši seski.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Konservē torņa ķieģeļus
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Īsi
 Līdz 22. jūlijam Driksas ielas
posmā no Pasta līdz Katoļu ielai
ierobežota satiksme. Šajā ielas posmā
notiek rakšanas darbi – zemā spiediena
sadales gāzesvada pārbūve. Gājēju
kustība tiks nodrošināta pār tiltiņiem.
 Asteru ielā SIA «Jelgavas ūdens»
veic saimnieciskās kanalizācijas avāri
jas remonta darbus, kuru laikā slēgta
satiksme Asteru ielas posmā no As
pazijas ielas līdz Asteru ielas Nr.14a
iebrauktuvei. Apbraucamais ceļš
organizēts pa Aspazijas ielu, Dobeles
šoseju un Atmodas ielu, kā arī Dambja
ielu. Sabiedriskais transports slēgto Asteru ielas posmu apbrauc pa Aspazijas
ielu, Dobeles šoseju un Atmodas ielu.
Esošā pietura Asteru ielā ir slēgta, bet
pagaidu pietura uzstādīta Atmodas ielā
pie krustojuma ar Asteru ielu. Darbus
plānots pabeigt līdz 11. jūlijam.

Lai likvidētu jau esošās laikazoba pēdas un mazinātu turpmāko laikapstākļu ietekmi, šonedēļ uzsākta
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ķieģeļu atsegumu konservācija.
Kā skaidro Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina, kopš torņa rekonstrukcijas ir pa
gājuši pieci gadi un laikapstākļi diemžēl dara savu. «Lai gan, restaurējot torni, ķieģeļu atsegumi tika
apstrādāti ar speciālām aizsargvielām, pilnīgi tos pasargāt no laikapstākļu ietekmes nav iespējams,
tāpēc jau laikus bijām ieplānojuši veikt ķieģeļu atsegumu konservācijas darbus, paredzot tam līdzekļus
šī gada iestādes budžetā,» norāda iestādes vadītāja.
Darbus veic uzņēmums «Rimts», kas pirms pieciem gadiem arī rekonstruēja pašu Svētās Trīsvienības
baznīcas torni. Plānots, ka darbi ilgs apmēram divas nedēļas.
Jāatgādina, ka 1574. gadā pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda (Ketlera) pavēles Jelgavā
sāka celt jaunu mūra dievnamu. Otrā pasaules kara laikā baznīca tika nopostīta, un palika tikai tor
nis. Tā rekonstrukcija tika uzsākta 2009. gada 8. jūnijā. Apmeklētājiem atjaunotais tornis durvis vēra
2010. gada 16. novembrī.
Foto: Austris Auziņš

Policistiem – jaunas automašīnas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas policisti ti
kuši pie jaunām au
tomašīnām – sešas
automašīnas «Opel
Mokka» piešķirtas
iecirkņa inspekto
riem (trīs – pilsētā,
trīs – novados), un
vēl policistu rīcībā
ir divas netrafarētas
automašīnas.
Pavisam Valsts policija iegādājusies 755 jaunas automašīnas, kas paredzētas policijas
ikdienas darbu veikšanai, kā
arī satiksmes uzraudzības
nodrošināšanai. Jelgavas iecirknim nodotas astoņas.
Valsts policijas Sabiedrisko
attiecību nodaļas vecākā speciāliste Ance Rozīte skaidro, ka
jaunas automašīnas iegādātas,
jo esošās ir nolietojušās un
to skaits nav pietiekams. Lai
uzlabotu policijas autoparka
stāvokli, noslēgti automašīnu nomas līgumi uz pieciem
gadiem ar vairākiem uzņēmumiem – SIA «SEB līzings»
(473 transportlīdzekļi), SIA

Foto: Austris Auziņš
Jelgavas policisti šonedēļ saņēmuši visas sešas automašīnas
«Opel Mokka», kā arī abus netrafarētos transportlīdzekļus.
«A26» (98 transportlīdzekļi),
SIA «Pilna servisa līzings» un
SIA «Karlo Motors» (184 transportlīdzekļi). Daļu automašīnu
policija saņems jau šogad, bet
2017. gadā – atlikušās 248
automašīnas.
Kopējā nomas maksa par
755 transportlīdzekļiem nomas
periodā ir 22 481 971,20 eiro
bez PVN.
No jaunajām 755 automa-

šīnām 297 tiks izmantotas
reģionos: 74 – Vidzemes, 78 –
Latgales, 74 – Zemgales un 71
– Kurzemes reģionā. Savukārt
458 automašīnas paredzēts
izmantot Rīgas reģionā un
pārējās Valsts policijas struktūrvienībās. No visām 755
automašīnām 353 ir netrafarētas, savukārt 402 ir operatīvie
transportlīdzekļi ar speciālo
krāsojumu.

 19. jūlijā pulksten 15 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības cen
trā Svētes ielā 33 notiks «Bioloģiskās
sarunas» – lekcija un diskusija par
bioloģisko pārtiku. Par bioloģisko
pārtiku stāstīs zemnieku saimniecības
«Geidas» vadītāja Gundega Jēkabsone
un kampaņas «BioLoģiski!» koordinatore Liene Brizga-Kalniņa. Interesenti aicināti pieteikties līdz 14. jūlijam pa tālruni
63012155, 28342419 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
 30. jūlijā Jelgavas Latviešu biedrī
ba (JLB) organizē ikgadējos veselības
un sporta svētkus Engures jūrmalā.
Izbraukšana – no Jelgavas novada domes. Sporta svētkos aicināti piedalīties
JLB un klubiņa «Sendienas» biedri,
informē JLB valdes loceklis Vilis Azevičs.
Tiem pieteikties var personīgi, samaksājot ceļa izdevumus, ceturtdienās pie
dežurantiem no pulksten 10 līdz 15.
Dalības maksa – 4,50 eiro par personu.
 Atzīmējot sešu gadu jubileju,
godināti Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta (NMPD) darbi
nieki. Jelgavas NMPD brigāde – ārsta
palīgs Anželika Ņemņaseva, sanitārs
Andris Volfs un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs Edgars Priede – saņēma
apbalvojumu «Par pašaizliedzību» par
vīrieša izglābšanu pēc buļļa uzbrukuma
septembrī. Bullis bija ganījies pļavā,
norāvies no ķēdes un uzbrucis vīrietim,
aizvelkot viņu uz 50 metru attālo grāvi. Mediķiem nācās stabilizēt cietušā
stāvokli un sniegt palīdzību agresīvā
dzīvnieka klātbūtnē. Cietušais tika nogādāts slimnīcā. Vēl apbalvojumu «Par
ilggadību» saņēma Jelgavas NMPD
ārsta palīgs Romāns Sņetkovs. Tas tika
pasniegts darbiniekiem, kuri ātrajā
palīdzībā strādā jau 30 gadus.

Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128)

piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei)
un sētniekam(-cei).
Darba vieta: poligons un šķirošanas stacija
«Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas nov.
Tālrunis 26356403.

Šogad pašvaldības bērnudārzos uzņem vairāk nekā 400 bērnu
 Sintija Čepanone

dības bērnudārzā, taču par 101
bērnu saņemts atteikums. «Pēc
Pašlaik pilsētā turpi
uzaicinājuma vēstules nosūtīšanās vietu piešķiršanas
nas saņemot vecāku atteikumu,
process pašvaldības
vieta pašvaldības bērnudārzā
pirmsskolas izglītības
tiek piedāvāta bērnam, kurš ir
iestādēs – jaunajā mā
nākamais reģistrā, tādējādi tas ir
cību gadā pašvaldības
nepārtraukts process. Vēl 41 uzaibērnudārzos no jauna
cinājuma vēstule nosūtīta jūnija
plānots uzņemt 433
beigās, un 13. jūlijs ir termiņš, līdz
bērnus vispārējā pirms
kuram vecākiem jāsniedz atbilde,
skolas izglītības pro
vai piedāvātā vieta tiek pieņemta,»
grammā un 16 bērnus
informē Jelgavas Izglītības pārvalspeciālajās pirmsskolas
des galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības programmās.
izglītībā Sarmīte Joma, akcentējot,
Tāpat Jelgavas Izglītības
ka vietu piešķiršanas process
pārvaldē reģistrēti jau
turpinās arī mācību gada laikā, ja
40 iesniegumi pašval
kaut kādu iemeslu dēļ vieta kādā
dības atbalsta saņem
no bērnudārziem atbrīvojas. Izšanai gadījumos, kad
vērtējot iepriekšējo gadu pieredzi,
bērns saņem tā saukto
speciāliste norāda, ka vislielākā
aukles pakalpojumu.
aktivitāte bērnudārzos vērojama
maijā, kad sākas vietu piešķiršaMaija sākumā 433 bērnu ve- na nākamajam mācību gadam,
cākiem tika izsūtītas vēstules un augustā, kad vecāki savus
par vietas piešķiršanu pašval- piecgadniekus un sešgadniekus

mēdz izņemt no bērnudārza, dodot
priekšroku pirmsskolas sagatavošanas programmas apgūšanai
skolas grupā.
Atbilstoši aktuālajiem datiem
pirmsskolu rindu reģistrā šobrīd
kopumā reģistrēts 2321 bērns,
tostarp 2009 bērni, kuriem dzīvesvieta deklarēta Jelgavā. No 2009
Jelgavā deklarētajiem bērniem
875 vēl nav sasnieguši pusotra
gada vecumu, tātad ir jaunāki par
pirmsskolas izglītības apguves
uzsākšanas vecumu; 823 bērni ir
vecumā no pusotra gada līdz pieciem gadiem; 167 bērni ir vecumā
no pieciem līdz sešiem gadiem jeb
sasnieguši obligātās sagatavošanas skolai vecumu, bet 144 bērni
pagaidām vēl ir pirmsskolā, taču
1. septembrī uzsāks mācības 1.
klasē, informē S.Joma. «Aptuveni
800 bērni vecumā no pusotra gada
līdz sešiem gadiem šobrīd apmeklē
privātās pirmsskolas izglītības iestādes, bet ārpus izglītības iestādēm

uz šo brīdi ir apmēram 190 bērni,»
rezumē galvenā speciāliste pirmsskolas izglītībā, vecākus aicinot
atbildīgi izvērtēt vietas nepieciešamību pašvaldības bērnudārzā,
kā arī pēc vēstules saņemšanas
sniegt apstiprinošu vai noraidošu
atbildi – pretējā gadījumā bērns
no pirmsskolas rindu reģistra tiek
izslēgts.
Jāpiebilst, ka šīs nedēļas sākumā Jelgavas Izglītības pārvaldē
bija reģistrēti 40 iesniegumi pašvaldības atbalsta saņemšanai gadījumos, kad bērns saņem privāta
bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja jeb aukles pakalpojumus.
«Paredzu, ka šis skaitlis jau tuvākajās dienās būtiski palielināsies,
jo pašvaldības atbalsts bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem tiek piešķirts no 1. jūlija,» tā
S.Joma. Jāpiebilst, ka iepriekš, kad
finansiālu atbalstu auklēm sniedza valsts, aukles pakalpojumus
mūsu pilsētā izmantoja 131 bērns.
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Puse jelgavnieku nomirst no sirds
slimībām; sportošana to var mainīt
 Ģirts Pommers

Jelgavniece Ilze Sermolīte jau
trešo gadu izmanto iespēju
iesaistīties skriešanas koptre
niņos un ir spilgts piemērs
sportošanas pozitīvajai ietek
mei uz veselību. «Kad sāku
skriet, man bija problēmas
ar ceļgalu un lieko svaru,
taču laika gaitā tās ir atrisi
nājušās. Var teikt, ka sāku no
nulles – treneres iemācīja,
kā pareizi elpot un skriet, un
šobrīd tas viss šķiet pašsapro
tami. Uz šādiem pašvaldības
organizētiem bezmaksas tre
niņiem esmu aicinājusi daudz
cilvēku, taču ne visiem ir viegli
uzsākt sportot. Bet, ja cilvēks
saslimst ar sportošanu, tad
gan tas ir uz mūžu – nu to
varu teikt arī par sevi.» Viņa
ir viena no tiem cilvēkiem,
kas šogad aktīvi izmanto
Pasta salā realizētā sportiskā
aktivitāšu cikla «Sporto un
esi vesels» nodarbības, kur
galvenais akcents likts nevis uz
sportiskajiem sasniegumiem,
bet gan veselības uzlabošanu.
Kā liecina jaunākie statistikas dati,
vairāk nekā pusei Latvijas, tostarp Jelgavas (54,6 procentiem), iedzīvotāju nāves
iemesls ir sirds un asinsvadu slimības,
bet katrs piektais valsts iedzīvotājs cieš
no aptaukošanās – šie nepatīkamie dati
likuši reaģēt arī Jelgavas pašvaldībai, kas
pēdējo divu gadu laikā piedāvā saviem
iedzīvotājiem dažādas veselību veicinošas
aktivitātes, piemēram, vingrošanas nodarbības, skriešanas koptreniņus, Jelgavas
velobraucienu.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne norāda, ka sportiskās aktivitātes ir tikai viena no sadaļām
kopējā sabiedrības veselības veicināšanas
programmā, kurā uzsvars tiek likts arī uz
veselīgu uzturu un atkarību profilaksi.
Kopš šī gada veselības veicināšanas pro
gramma papildināta ar vēl vairākām aktivitātēm, kuras īstenotas projektā «Sporto
un esi vesels». Jelgavas iedzīvotājiem šīs
nodarbības ir bez maksas – atliek vien
atnākt un sākt darboties.
Ar šādu mērķi Sporta servisa centrs
aprīlī uzsāka projektu «Sporto un esi
vesels», kurā, piesaistot arī citas pašvaldības iestādes, iedzīvotāji var piedalīties
dažādās fiziskās aktivitātēs. Projekts
paredz vairāku sporta pasākumu organizēšanu Pasta salā laika posmā no aprīļa
līdz oktobrim. Aktivitātēs bez maksas
var piedalīties jelgavnieki, pilsētas viesi,
ģimenes ar bērniem un aktīva dzīvesveida cienītāji. Jāpiebilst, ka projekta
īstenošana ir iespējama, pateicoties Sporta
servisa centra dalībai Latvijas Olimpiskās
komitejas un uzņēmuma «Coca-cola»
organizētās programmas «Par aktīvu
dzīvesveidu» konkursā, kurā pašvaldība
ieguva līdzfinansējumu 5000 eiro sava
projekta realizācijai.
Gada sākumā darbu mūsu pilsētā
uzsāka Jelgavas pilsētas domes Veselības
veicināšanas konsultatīvā komisija, kuras
uzdevums ir plānot un vadīt veselības

veicināšanas darbu pilsētā. Komisijā darbojas dažādu jomu speciālisti – izglītības,
sporta, sociālo lietu, kultūras, medicīnas
un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, kas
kopā plāno veselības veicināšanas aktivitātes un piesaista līdzekļus to realizēšanai.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
un Veselības veicināšanas konsultatīvās
komisijas priekšsēdētāja R.Vectirāne
norāda, ka šis projekts ir tikai viena no
daudzajām veselības veicināšanas pro
grammas sastāvdaļām, jo jau tuvākajā
nākotnē jelgavniekiem būs iespēja savu
veselību uzlabot arī citos veidos: «Projekts
«Sporto un esi vesels» ir tikai viena no
plānotajām aktivitātēm, taču tajā pašā
laikā tas šobrīd ir lielākais projekts, kuru
jau izdevies īstenot. Tā mērķis ir iesaistīt
pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku sportiskās aktivitātēs nolūkā uzlabot veselību.
Šobrīd Jelgavā ir radīta infrastruktūra,
lai veiksmīgi īstenotu šādas aktivitātes,
– Pasta salā vai pilsētas stadionos. Nākotnē mums jārada iespēja visām vecuma
grupām uzlabot savu veselību, vingrojot,
skrienot vai kā citādi sevi nodarbinot.»
Projekta «Sporto un esi vesels» plānotais dalībnieku skaits ir 5000, bet aktivitāšu vieta – Pasta sala, kas arī noteica
nodarbību izvēli. «Izvēloties aktivitātes,
tika ņemti vērā vairāki faktori, piemēram,
līdzšinējā pieredze, organizējot līdzīgus
pasākumus, kā arī aktivitāšu īstenotāju
entuziasms un aizrautība. Akcents likts
uz viegli pieejamām un no finanšu viedokļa demokrātiskām aktivitātēm. Jau
pagājušajā gadā tika organizēti skriešanas
koptreniņi, vingrošana, tāpat Pasta salā
notikušas tūrisma kanoe laivu sacensības.
Programmā iekļauts arī viegli piemērojams sporta veids krosmintons, kas arī
neprasa lielus finansiālus ieguldījumus,
līdzīgi kā nūjošana un norūdīšanās,» par
izvēlētajām aktivitātēm stāsta Sporta servisa centra vadītāja vietniece un projekta
koordinatore Maija Actiņa.
Tāpat speciāliste atklāj, ka projektā īstenotajās aktivitātēs ir svarīgs dalībnieku
monitorings, kas var būt veiksmīgs tikai
tādā gadījumā, ja dalībnieku skaits nepārsniedz kritisko masu. «Katrā aktivitātē
ir maksimālais dalībnieku skaits, kuru
sasniedzot katram aktivitātē iesaistītajam
vairs nebūs iespējams pievērst nepieciešamo uzmanību. Piemēram, skriešanas
koptreniņos piedalās dalībnieki ar atšķirīgu fizisko sagatavotību, tādēļ svarīga ir
dalīšana pa līmeņiem ar domu, ka tie ar
laiku varētu izlīdzināties. Mums ir svarīgi,
lai šie treniņi būtu kvalitatīvi un noderīgi
ikvienam, tāpēc treneriem ir intensīvi
jāstrādā, lai gandarījumu par piedalīšanos
izjustu katrs dalībnieks,» secina M.Actiņa.
Lai ieinteresētu jelgavniekus izmēģināt katru no septiņām aktivitātēm, tiek
piedāvāta iespēja piedalīties divās izlozēs
– Jelgavas pusmaratona laikā tiks izlozēts
vērtīgs sporta inventārs, bet oktobrī –
abonementi sporta klubu nodarbībām
un baseina apmeklējumam, taču dalība
šajās izlozēs iespējama vien tad, ja īpašajā
dalībnieka kartītē, kas tiek izsniegta katram sportot gribētājam, tiek sakrāti visu
aktivitāšu zīmogi.
Šobrīd Pasta salā tiek īstenotas sešas
no plānotajām aktivitātēm. Norūdīšanās
nodarbības, kuras vadīs sporta kluba «Jel
gavas roņi» pārstāvji, sāksies septembrī.

«Sporto un esi vesels» aktivitāšu grafiks Pasta salā
Diena

Laiks

Nodarbība

Otrdiena

17.30
18.00*

Krosmintons
Mārtiņš Žogots
Skriešanas koptreniņš Aļona Fomenko, Nataļja Gorškova

Treneri

Trešdiena

18.00
18.00

Vingrošana
Aktivitātes bērniem

Tatjana Gorbatko
Egija Kravcova, Irita Kulmane

Ceturtdiena 18.00** Ģimeņu sacensības
		
kanoe laivās

Ilze Bome

Piektdiena

18.00

Vingrošana

Tatjana Gorbatko

Sestdiena

10.00
10.00

Skriešanas koptreniņš Aļona Fomenko, Nataļja Gorškova
Aktivitātes bērniem
Egija Kravcova, Irita Kulmane

Svētdiena

10.00

Nūjošana

Zane Grava

*Skriešanas koptreniņi divās tuvākajās otrdienās: 12. jūlijā – pulksten 21, 19. jūlijā – pulksten 22.
**Ģimeņu sacensības kanoe laivās notiks 14. jūlijā, 18. augustā, 15. septembrī.

PROJEKTA «SPORTO UN ESI VESELS»
PIEDĀVĀTĀS AKTIVITĀTES PASTA SALĀ
SKRIEŠANAS KOPTRENIŅI
«Šie treniņi ir baigi foršie. Galvenais jau ir gribēša
na – visi ar kaut ko sāk, un izaugsme ir paša rokās,»
saka skrējējs Salvis Brasavs, kurš piedalījies tikai
skriešanas koptreniņos, lai gan ir labi informēts par
visām projekta «Sporto un esi vesels» aktivitātēm.
Starp skrējējiem ir gan gados ļoti jauni interesenti,
gan jau pieredzējuši skrējēji, par kādu noteikti var
uzskatīt arī Salvi, kurš nu jau divus gadus regulāri
startē dažādās skriešanas sacensībās. Skriešanas
nodarbības vada treneres Aļona Fomenko un Na
taļja Gorškova, tās ilgst apmēram stundu, un vienā
nodarbībā iesaistās 30 – 50 cilvēki.
Foto: no JV arhīva
NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
Jelgavniece Ingrīda savā pirmajā nūjošanas treniņā atzi
na – pirms tam zinājusi, ka nūjošana notiek Jūrmalā, bet
par iespēju nūjot Jelgavā uzzinājusi internetā. «Šodien
veicām 6,5 kilometru garu distanci, un jūtos lieliski,»
tā entuziaste. Nodarbības svētdienu rītos vada trenere
Zane Grava, kas katram nūjotājam velta īpašu uzmanību
– svarīga ir gan iesildīšanās, gan izlocīšanās pēc veiktās
distances. Nūjošanas nodarbības apmeklē ap 15 cilvēku.

ĢIMEŅU SACENSĪBAS KANOE LAIVĀS
Šobrīd aizvadītas divas no piecām plānotajām ģimenes
sacensībām kanoe laivās, un to mērķis ir sniegt iespēju
visiem interesentiem iepazīt airēšanu, pārbaudīt savas
prasmes un izjust sacensību garu, kā arī darboties kopā ar
ģimeni. Laivu braucieni notiek trīs grupās: divi pieaugušie
(bērni kā pasažieri), viens pieaugušais un viens bērns (līdz
12 gadiem), kā arī vispārējā grupā. Visiem dalībniekiem
jāveic apmēram 600 metru garš aplis pa Lielupi. Pirmajās
divās sacensībās piedalījās ap 15 komandu.
«Prieks, ka sacensībās piedalās arvien jaunas ģimenes. Tāpat
pie mums atgriežas ģimenes, kas airēšanu pamēģināja ie
priekšējā gadā un tagad regulāri piedalās mūsu pasākumos. Domāju, apsveicama ir ideja par to, ka jākrāj zīmodziņi,
jo tas entuziastiem liek pamēģināt jaunas aktivitātes,» atzīst sacensību galvenā tiesnese Ilze Bome.
KROSMINTONA TRENIŅI UN SACENSĪBAS
Rakešu sporta veida krosmintona, kas iepriekš bija atpazīstams kā spīd
mintons, treniņus ikreiz apmeklē ap 10 interesentu, starp kuriem arī
Vadims un viņa dēls Daniels. «Par Pasta salā notiekošajiem treniņiem
man pastāstīja treneris Mārtiņš. Jau biju piedalījies Latvijas čempionātā
un citās sacensībās, tādēļ var teikt, ka esmu apguvis šī sporta veida pa
matprasmes. Ļoti piemērota šī spēle varētu būt izbijušiem tenisistiem vai
badmintonistiem,» spriež Vadims. Pirmie šī sporta veida mači plānoti 23.
jūlijā – Jelgavas pusmaratona laikā. Jāpiebilst, ka krosmintons ir spēlējams
gandrīz jebkur, vienīgais nosacījums – līdzena pamatne. Būtiski, ka treni
ņos interesenti ar ekipējumu – raketēm un bumbiņām – tiek nodrošināti.
VINGROŠANAS NODARBĪBAS
VECĀKIEM UN AKTIVITĀTES BĒRNIEM
No maija līdz pat rudenim Pasta salas
slidotavā divas reizes nedēļā iedzīvotā
jiem ir iespēja bez maksas vingrot pro
fesionālas treneres Tatjanas Gorbatko
vadībā. Trešdienās, kamēr mammas
un tēti vingro savā ritmā, ar bērniem
sportiski strādā treneres Egija Kravcova
un Irina Kulmane. Arī sestdienu rītos
paralēli skriešanas koptreniņiem pie
augušajiem notiek aktivitātes bērniem.
Bērnu aktivitāšu programmā iekļauta
vingrošana, rotaļas un interesantas
šķēršļu joslas.
Vingrošanas nodarbības apmeklē ap
30 interesentu, lielākoties sievietes.
«Vēlētos, lai nodarbības apmeklētu arī vīrieši, jo tās nav domātas tikai sievietēm. Ikvienam ir nepieciešams ķermeņa
balanss, lokanība. Trešdienās mums ir vidējas intensitātes treniņi, bet piektdienās vairāk strādājam, lai nostiprinātu
iekšējos muskuļus, tiek izmantota joga. Prieks, ka nodarbības apmeklē ģimenes – kamēr mammas vingro, bērniem
tiek organizētas savas rotaļas. Uzskatu, ka tas ir ļoti ērti,» saka vingrošanas trenere T.Gorbatko. Tikmēr bērnu aktivitāšu
vadītāja E.Kravcova atzīst, ka interesentu varētu būt vairāk: «Vidēji nodarbībā mums ir 10 bērni, taču ir bijis, ka atnāk
tikai viens. Īsti nezinu, ar ko tas izskaidrojams – bērniem skola beigusies, vajadzētu taču būt brīvam laikam! Iespējams,
vecāki vēl nav informēti par šādu iespēju.»
NORŪDĪŠANĀS NODARBĪBAS
Norūdīšanās nodarbības plānotas septembrī un oktobrī, un tās vadīs sporta kluba «Jelgavas roņi» pārstāvji. Kā lokā
cijas vieta plānota Pasta salas peldvieta. Kā stāsta kluba vadītājs Aleksandrs Jakovļevs, nodarbības notiks divas reizes
nedēļā – otrdienās un sestdienās. «Vēl neesam saskaņojuši precīzus nodarbību sākuma laikus, taču gribētu tos apvie
not ar skrējējiem un vingrotājiem, kuri pēc savām nodarbībām varētu nopeldēties. Septembrī ūdens temperatūra vēl
nebūs zema – tā būs ap 15 – 16 grādiem. Katrā nodarbībā interesentiem padomus sniegs divi mūsu kluba instruktori,»
atklāj A.Jakovļevs. Zīmīgi, ka 5. novembrī Pasta salā notiks ziemas peldēšanas sacensības «Roņu kauss», kurās varēs
piedalīties arī nesen sākušie «roņi».
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Krīgers – Latvijas čempions

3. jūlijā Zemgales Olimpiskā centra
BMX trasē aizvadīts Latvijas jauniešu
un pieaugušo čempionāts BMX riteņbraukšanā, kā arī «SMScredit.lv» BMX
čempionāta 5. posms. Elites vīru grupā
par valsts čempionu kļuva «Mītavas
kumeļu» sportists Kristens Krīgers.
Tāpat lieliski panākumi vēl vairākiem
jelgavniekiem: B16 grupā otro vietu izcīnīja «Mītavas kumeļu» braucējs Roberts
Dancis, bet meiteņu junioru grupā otrā
vieta Vanesai Buldinskai, puišu grupā
trešais – Emīls Jekševics. «SMScredit.lv»
BMX čempionāta 5. posmā G8 grupā
uzvarēja Paula Zavinska, bet otro vietu
izcīnīja Paula Kibare. CR30+ grupā
atkal nepārspēts palika jelgavnieks
Alvis Lānso.
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Peldētājiem Latvijas čempionātā – sešas godalgas

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) audzēkņi aizvadītajā nedēļā startēja
Latvijas čempionātā peldēšanā un izcīnīja
sešas godalgas. Pēc izcīnīto medaļu skaita
JSPS ierindojās 6. vietā. Četras medaļas
jelgavnieki izcīnīja stafetēs. Individuāli mūsu
peldētājs Deniss Komars izcīnīja bronzas
medaļu 50 metru brasa peldējumā, bet Iļja Boicovs tāda paša kaluma godalgu nopelnīja
400 metru kompleksa peldējumā. Komandu reitingā 30 komandu konkurencē pēc
izcīnītajām zelta medaļām jelgavnieki ierindojas vien 20. vietā. «Uzskatu, ka startējām
veiksmīgi – vairāki jaunie peldētāji sasniedza sporta meistara kandidāta rezultātu. Mēs
tomēr ikdienā trenējamies 25 metru peldbaseinā, kas ļoti ietekmē rezultātus. Noteikti
jāsaka paldies pilsētas vadībai, kas mums palīdzēja, jo kopš janvāra vienu reizi nedēļā
braucām trenēties uz Ķīpsalas peldbaseinu, kur arī notika šis Latvijas čempionāts.
Tāpat gribu pateikties LLU Sporta nama direktoram par to, ka tika pagarināts peldbaseina darbības laiks, lai mēs varētu kārtīgi sagatavoties šiem mačiem,» JSPS audzēkņu
sasniegumus čempionātā vērtē skolas direktore Z.Ozoliņa. Šogad Latvijas čempionātā
piedalījās 425 peldētāji no 15 valstīm.

Ielu basketbolā
uzvar «Armet»

29. jūnijā pie Jelgavas Sporta halles
notika Jelgavas ielu basketbola turnīra
2. posms, kurā piedalījās 10 vīriešu
komandas, kā arī trīs jauniešu un trīs
meiteņu komandas. Spēcīgākie vīru
konkurencē bija «Armet» komanda,
kuras sastāvā spēlēja Kristaps Pļavnieks,
Mareks Kreicbergs un Gatis Justovičs.
Jauniešu un meiteņu komandas tika
apvienotas vienā apakšgrupā, kurā
rezultāti tika skaitīti atsevišķi. Par uzvarētājiem 2. posmā jauniešu grupā kļuva
«BWC» basketbolisti, bet meitenēm sīvā
cīņā uzvarēja «Āzenes». Nākamais ielu
basketbola posms notiks 27. jūlijā pie
Sporta halles. Sākums – pulksten 18,
reģistrācija – no pulksten 17.

Jelgavai Latvijas olimpiādē –
37 godalgas
 Ģirts Pommers

Noslēgusies Latvijas IV olim
piāde, kas no 1. līdz 3. jūlijam
notika Valmierā. Jelgavnieki
sacensībās izcīnīja 37 godal
gas: septiņas zelta, 11 sudraba
un 19 bronzas medaļas. Salī
dzinot ar iepriekšējo olimpiā
di, kas 2012. gadā norisinājās
Liepājā, mūsu sportistiem
izdevās nedaudz uzlabot gan
izcīnīto zelta medaļu skaitu,
gan kopējo godalgu skaitu.
«Vēlos pateikties visiem spor
tistiem, kas pārstāvēja mūsu
pilsētu Latvijas olimpiādē.
Kopumā starti ir atzīstami.
No vienas puses, nedaudz
gan pietrūka zelta medaļu,
jo pirms olimpiādes progno
zēju, ka varētu izcīnīt vismaz
desmit, taču tas neizdevās. No
otras puses, mūsu komanda
veidota gandrīz tikai no vie
tējiem sportistiem, vairākiem
no viņiem izdevās labot savus
personiskos rekordus. Bija arī
tādi, kas speciāli šīm sacen
sībām atsāka sporta gaitas,
tādēļ viņi ir pelnījuši īpašas uz
slavas,» mūsu komandas star
tu vērtē Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis.
Latvijas olimpiādē Jelgavu pārstāvēja
155 sportisti 18 sporta veidos. Visvairāk
medaļu izcīnīja smaiļotāji un kanoe airētāji, kā arī peldētāji – abos sporta veidos
pa 10 godalgām, kas veido gandrīz pusi no
kopējā medaļu skaita. Smaiļotāji sacensībās piedalījās ar gados jaunu un talantīgu
komandu un startēja izcili, izcīnot piecas
zelta, trīs sudraba un divas bronzas godalgas. Individuāli jāizceļ Lāsma Liepa, kas
savai pilsētai individuālajos braucienos
izcīnīja divus zeltus.
Peldēšanas sacensības notika Rīgā,
Daugavas sporta nama peldbaseinā. Jelgavas peldētāji izcīnīja septiņas godalgas
individuālajos peldējumos, kā arī trīs –
stafetēs. Šoreiz mūsējiem neizdevās izcīnīt
nevienu zelta medaļu, taču iegūtas četras
sudraba un sešas bronzas godalgas. Jāpiebilst, ka peldēšanā dominēja Ventspils
komanda, kuru praktiski veidoja Latvijā
vadošā sporta kluba «Delfīns» peldētāji,
kuriem ar šo Kurzemes pilsētu tiešas
saistības nav. Sportisti pārstāvēja Ventspili
uz savstarpējas vienošanās pamata.
Kareivīgi mačos startēja Jelgavas bokseri, kuri lieliski reabilitējās par iepriekšējo olimpiādi, kurā netika pie godalgām.
Svara kategorijā līdz 81 kilogramam finālā
tikās divi jelgavnieki, un pārāks izrādījās
Raitis Sinkevičs, kurš pārspēja Artjomu
Haņeviču. Bronzas godalgu izcīnīja Modris Okmanis (līdz 64 kilogramiem), Edgars
Ozoliņš (līdz 91 kilogramam) un Ņikita
Žuravļovs (līdz 60 kilogramiem).
«Startējām labi, tikai trūkst čempionu.

Uzskatu, ka vismaz vienu zelta medaļu
mēs varējām izcīnīt,» džudistu startu
vērtē treneris Guntis Malējs. Kopumā šajā
sporta veidā Jelgava tika pie piecām bronzas godalgām, un tās izcīnīja Maksims
Jelinskis, Roberts Kabanovs, Juris Putins,
Andrejs Rebrovs un Dmitrijs Ņegoda.
Cīņas sportā, tāpat kā BMX, jelgavnieki
izcīnīja pa divām godalgām. Brīvajā cīņā
pārliecinoši triumfēja Alberts Jurčenko,
bet bronzas godalgu saņēma Aleksejs
Koteļeņecs. BMX riteņbraukšanā uzreiz
aiz Pekinas un Londonas olimpiskā čempiona Māra Štromberga finišēja Kristens
Krīgers, bet dāmu konkurencē 3. vietu
izcīnīja Vanesa Buldinska.
Jāņa Daliņa vārdā nosauktajā stadionā
Valmierā trīs dienas norisinājās vieglatlētikas sacensības. Lai gan godalga izcīnīta
tikai viena – otru labāko rezultātu (50,13
metri) diska mešanā uzrādīja Dace Šteinerte –, kopumā mūsu vieglatlētu starti
vērtējami atzīstami. 400 metru skrējēja
Anna Ševčenko laboja savu personisko
rekordu, kas gan izrādījās par maz, lai
izpildītu Eiropas čempionāta normatīvu.
«Skrējiens bija labs, taču neizdevās izpildīt
Eiropas čempionāta normatīvu. Pēdējā
finālskrējienā startēja trīs spēcīgākās sportistes, kuras, savā starpā konkurējot, spēja
uzrādīt ļoti labus rezultātus. Iespējams,
manā skrējienā pietrūka konkurences,»
spriež A.Ševčenko. Soļošanā sievietēm
(5000 metru distancē) labāko sešniekā
spēja ielauzties Modra Ignate: «Sacensībās nebiju piedalījusies gandrīz 10 gadus,
tādēļ izjūtu gandarījumu par sasniegto.
Trenējos vien pāris reižu nedēļā, jo savu
laiku prasa darbs un meitiņas auklēšana.»
Komandu sporta veidos Jelgavai gan
neliela vilšanās – ne vīriešu, ne sieviešu
volejbola komandas pie zelta medaļām
netika. «Turnīrā startēja trīs vienlīdzīgas
komandas. Tas, ka uzvarējām Latvijā
un Baltijā, šajās sacensībās mums neko
nedeva, tieši otrādi, jo uz meiteņu pleciem
gūlās liela atbildība, kas izšķirošajos brīžos
neļāva spēlēt brīvi,» tā dāmu komandas
treneris Jānis Leitis pēc bronzas medaļu
saņemšanas. Vīri izšķirošajā mačā trīs
setos zaudēja Rīgas komandai un ieguva
sudraba godalgas. Futbolistiem cīņa par
godalgām izplēnēja jau pirmajā turnīra
spēlē pret Daugavpili, kuru mūsējie zaudēja ar 0:3, bet regbisti savā D apakšgrupā
abās spēlēs piedzīvoja zaudējumu un par
augstākajām vietām necīnījās.
Divas sudraba medaļas mūsu komandai iet secen, jo šahistu Vitālija Samoļina
un Katrīnas Šķiņķes izcīnītās godalgas
kopējā medaļu skaitā netiks iekļautas –
šahs Latvijas IV olimpiādē iekļauts kā
paraugdemonstrējumu sporta veids.
Izcīnīto medaļu ieskaitē, kas tiek noteikta pēc izcīnīto zelta medaļu skaita,
uzvarēja Rīgas komanda, kas ieguva 66
zelta, 48 sudraba un 60 bronzas godalgas.
Otrajā vietā – Ventspils (35 zelta, 17 sudraba un 18 bronzas godalgas). Jelgavas
komanda šajā reitingā ir 8. vietā, bet pēc
kopējā izcīnīto medaļu skaita – 6. vietā.

5

Pasaules čempionātā –
spēcīgāko desmitniekā

Jelgavnieču Janetas Rozentāles, Katrīnas
Kārkles un Sindijas Smirnovas pārstāvētā
Latvijas U-17 meiteņu izlase (1999. dz.g.
un jaunākas) pasaules U-17 čempionātā
basketbolā Spānijas pilsētā Saragosā cīņā
par 9. vietu zaudēja Japānas komandai
(67:72) un turnīrā finišēja 10. vietā.
Latvietes spēja uzvarēt Korejas un Mali
komandas, bet zaudēja Kanādas, Ķīnas
un divas reizes Japānas izlasei. «Protams,
gribējās tikt augstāk par 10. vietu pasaulē,
taču neizdevās. Uz konkurentu fona bija redzams, ka daudzos basketbola elementos
neatpaliekam no labākajiem standartiem.
Tikai pietrūkst pārliecības, stabilitātes, prasmes spriedzes apstākļos pieņemt pareizus
lēmumus,» tā galvenā trenere Līga Alujeva.

Piedāvā darbu
SIA «Lailla» (reģ.Nr.43603067931) piedāvā darbu frizieriem(-ēm) un masierim(-ei). Izdevīgi nosacījumi. T.26344487.
SIA «Siluets 1» (reģ.Nr.43003051451)
piedāvā darbu kosmētiķim(-ei). CV sūtīt
pa e-pastu siluetssalons@inbox.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē saimniecisku darbu, var
dzīvot uz vietas. T.24850341.
Vīrietis var veikt saimnieciskus darbus.
T.29870655.

Anna Ševčenko Jāņa
Daliņa stadionā spēja
labot personisko rekor
du 400 metru skrējienā
(58,88 sekundes),
izcīnot ceturto vietu.
Līdz Eiropas čempionā
ta normatīvam pietrūka
vien sekunde.

Meklēju apkopējas darbu. T.24848571.
Meklēju darbu jūsu vasarnīcā – pļauju
zāli, zāģēju malku un daru daudz ko citu.
Ir automašīna. T.29726383.

Pārdod
2-ist. dzīvokli. T.29558600
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis. T.20500836

Foto: Austris Auziņš
Jelgavas vīriešu volejbola
komanda olimpisko turnīru
uzsāka veiksmīgi, pārspējot
gan Daugavpils, gan Kuldīgas
novada volejbolistus, bet gal
venajā cīņā tomēr piedzīvots
zaudējums Rīgai – 0:3. Rezul
tātā – sudraba medaļa.

Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

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

Vēlas īrēt
Vīrietis istabu. T.27138022.

Izīrē
1-ist. dzīvokli. Centrā. T.28801019.

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Pļauju zāli. T.25994203.
Zemes frēzēšana. T.26041297

Jelgavas medaļnieki Latvijas IV olimpiādē
Sporta veids
Bokss
Bokss
Bokss
Bokss
Bokss
Brīvā cīņa
Brīvā cīņa
Džudo
Džudo
Džudo
Džudo
Džudo
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Peldēšana
Riteņbraukšana (BMX)
Riteņbraukšana (BMX)
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Kanoe airēšana un smaiļošana
Vieglatlētika
Volejbols
Volejbols

Sportists
Raitis Sinkevičs
Artjoms Haņevičs
Modris Okmanis
Edgars Ozoliņš
Ņikita Žuravļovs
Alberts Jurčenko
Aleksejs Koteļeņecs
Roberts Kabanovs
Maksims Jelinskis
Juris Putins
Dmitrijs Ņegoda
Andrejs Rebrovs
Kristiāna Kalniņa
Iļja Boicovs
Veronika Gorškova
4x100 m stafete brīvajā stilā siev.
Jevgeņijs Boicovs
Deniss Komars
4x100 m kompleksa stafetes siev.
4x100 m kompleksa stafete vīr.
Kristens Krīgers
Vanesa Buldinska
Marks Ozolinkevičs
K-2 (M.Ozolinkevičs, M.Veispals)
Mārtiņš Veispals
K-4 (B.Petrovska, D.Liepiņa,
D.Kondratova, L.Liepa)
Daniela Kondratova
Lāsma Liepa
C-2 (R.Lagzdiņš, M.Ozols)
K-2 (L.Liepa, D.Kondratova)
K-4 (R.Altmanis, M.Veispals,
M.Ozolinkevičs, R.E.Levics)
Dace Šteinerte
Sieviešu komanda
Vīriešu komanda

Medaļa
Zelts
Sudrabs
Bronza
Bronza
Bronza
Zelts
Bronza
Bronza
Bronza
Bronza
Bronza
Bronza
Sudrabs (2)
Bronza
Bronza
Bronza
Sudrabs (2)
Bronza
Bronza
Bronza
Sudrabs
Bronza
Zelts
Zelts
Bronza
Sudrabs
Bronza
Zelts (2)
Sudrabs
Zelts
Sudrabs
Sudrabs
Bronza
Sudrabs

Juridiskais birojs ADEMIDE palīdzēs jums
uzrakstīt tiesai paskaidrojumu un pieteikumu – maksātnespēja, uzturlīdzekļi,
parādi. Raiņa 14. T.29179847
Juridiskie pakalpojumi: prasības par
uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības
šķiršanu, maksātnespēju, darba samaksu.
Konsultācijas krimināltiesībās. RAF dzīv.
masīvs, Rīgas iela 53a. T.26406466.
Universāla traktora pakalpojumi. T.26205029.
Pļauju zāli. T.29726383
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Mūrēju plītis, sildmūrīšus, krāsnis. T.26963198.
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
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gunāram
Daukšam, sievu smiltājā guldot.
			
Kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
VINETA AŅĢE (1970. g.)
SOFIJA SUJARKO (1940. g.)
VIKTORS VOLKOVS (1953. g.)
INETA RIMŠĀNE (1959. g.)
JĀNIS SAMUILOVS (1946. g.)
ALEKSANDRS KURMANS (1939. g.)
VERONIKA USTUPA (1939. g.)
BIRUTA BREIERE (1928. g.)
VLADIMIRS BARHATOVS (1952. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2257.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 122.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Uta Danella. Aprēķini debesīs». Vācijas melodrāma. 2014.g.
12.30 «Latviešiem pa pēdām. Brazīlija».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 139. un 140.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 121.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2257.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 15.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 25.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.10 «MH17: Krustugunīs». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.10 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.00 «Musonu zemes». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 21.sērija.
7.55 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 137. un 138.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Fināls.
11.25 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
13.20 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».*
15.30 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
16.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.30 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 22.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «Jūras aprītie: varenākā Senās Ēģiptes zudusī pilsēta».
Dokumentāla filma.
20.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 3.sērija.
21.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 85.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 156.sērija.
11.45 «Atvadas no Hannas». Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 66.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Dubultķeza».
Krievijas komēdija (ar subt. latv. val.). 2015.g.
23.55 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.50 «Attīstības kods 2».
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 85.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 20.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.40 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.15 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
8.50 «Pūķa sirds 3: Druīda lāsts». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
11.05 ««Gatavo 3» mežā».
11.40 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 21.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 67. un 68.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 23.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Seriāls (ar subt.). 71. un 72.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.05 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.00 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.30 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 23.sērija.
1.25 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 67. un 68.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 28.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 12. jūlijs
LTV1
5.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2258.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 123.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 15.sērija.
11.25 «Rozamunde Pilčere. Advokāti neskūpstās». Vācijas melodrāma.
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.25 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
13.40 «Avārijas brigāde. Iesnas». Animācijas filma.

13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 141. un 142.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 122.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2258.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 16.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 26.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Dārgāks par zeltu». Romantiska komēdija (ar subt.). 2006.g.
1.15 «MH17: Krustugunīs». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 22.sērija.
7.55 «Balss pavēlnieks».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 139. un 140.sērija.
10.55 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
11.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 3.sērija.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 23.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 4.sērija.
20.55 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
21.25 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.20 «Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
0.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.40 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.00 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 86.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 157.sērija.
11.50 «Auklīte pret pašas gribu». ASV komēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 45.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Uta Danella. Ja sapņi spētu lidot». Vācijas melodrāma.
23.00 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.20 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 21.sērija.
1.05 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.30 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 45.sērija.
2.15 «Galileo 2».
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 21.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.40 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.15 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
8.50 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja. Dzīvības šūpulis».
Piedzīvojumu filma. 2003.g.
11.10 «Bulta 2». Seriāls. 22.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 22.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 69. un 70.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 28.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 24.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Seriāls (ar subt.). 73. un 74.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Drošības aģenti VAIROGS 3».
ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 4». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pēdējais cilvēks uz zemes».
ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
1.05 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 24.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 69. un 70.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 29.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 13. jūlijs
LTV1
5.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2259.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 124.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 16.sērija.
11.25 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
12.25 «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 143. un 144.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 123.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2259.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 17.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 27.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 3.sērija.
22.30 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Zebra».
23.35 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.20 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 23.sērija.
7.55 «100 g kultūras. Personība».*
8.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 141. un 142.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 4.sērija.
12.45 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 24.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
19.25 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 5.sērija.
20.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 19. un 20.sērija.
22.00 «Melu laboratorija».*
23.00 «Jūras aprītie: varenākā Senās Ēģiptes zudusī pilsēta». Dok.filma.
0.10 «100 g kultūras. Personība».*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 87.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 158.sērija.
11.45 «Uta Danella. Ja sapņi spētu lidot». Vācijas melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 70.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 46.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 6.sērija.
22.05 «Jaunā meita». ASV šausmu trilleris. 2009.g.
0.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 46.sērija.
1.50 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 87.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 22.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Pinokio». Itālijas, Francijas un Vācijas ģimenes komēdija. 2002.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 23.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 71. un 72.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 29.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 1.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 75. un 76.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
0.40 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 7.sērija.
1.30 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 1.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 71. un 72.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 30.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 14. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2260.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 125.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 17.sērija.
11.25 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 145. un 146.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 124.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2260.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 18.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 28.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.15 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Latviešiem pa pēdām. Brazīlija».*
23.55 «Personība. 100 g kultūras».* Kaspars Roga.
0.50 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 24.sērija.
7.55 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 143. un 144.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 5.sērija.
12.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 19. un 20.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs
13.45 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
14.15 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 25.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Olimpisko spēļu vēsture». Filma «G’day Sydney». 2000.gads.
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Krievu mantiniece».
Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
20.00 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma (franču val.). 1.sērija.
20.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
23.00 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
23.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 19.sērija.
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 20.sērija.
1.15 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 88.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 159.sērija.
11.45 «Uta Danella. Pāri ezeram». Vācijas drāma. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 72.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 47.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 47.sērija.
1.40 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 88.sērija.
2.25 «Galileo 2».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 23.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Pinokio 2». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2008.g.
11.10 «Smieklīgākie videokuriozi 23».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 24.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 73. un 74.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 30.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 2.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Seriāls (ar subt.). 77. un 78.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
22.00 «Meklēšanā». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2008.g.
0.10 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.40 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.35 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
2.35 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 73. un 74.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 31.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 15. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 126.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 18.sērija.
11.25 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 8.sērija.
12.20 «Personība. 100 g kultūras».*
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Brīnumskapja skola».*
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.50 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 147. un 148.sērija.
15.50 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 125.sērija.
16.45 «Dzintara ceļš. No Baltijas līdz Romai».
«Telefilma Rīga» dokumentālā filma.
17.40 «Aculiecinieks».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 19.sērija.
19.30 «Musonu zemes». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
22.50 «Nakts ziņas». 22.59 Sporta ziņas. 23.01 Laika ziņas.
23.05 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 19.sērija.
23.45 TV PIRMIZRĀDE. «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2016».
1.20 «Lilīhammera 3». Seriāls. 3.sērija.
2.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 8.sērija.
3.05 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 6.sērija.
4.40 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
4.50 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 25.sērija.
7.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 145. un 146.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 7.sērija.
11.50 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800».
Deju lieluzvedums «Viena saule, viena zeme»».*
14.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
14.45 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 8.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 26.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).

18.30 «Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm».
19.35 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
20.05 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dok.filma. 3.sērija.
21.05 «Leģendārie albumi. «Pink Floyd»». Dokumentāla filma.
22.05 «Parīze». Francijas romantiska komēdija. 2008.g.
0.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.20 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma (franču val.). 1.sērija.
2.15 «LTV7 piedāvā... «SeMS» svin 7!»*
3.50 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
4.00 «Pietura – Kuldīga».* 1.daļa.
4.30 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 89.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 160.sērija.
11.45 «Uta Danella. Pāri ezeram». Vācijas drāma. 2004.g. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 2». ASV realitātes šovs. 2009.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 74.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 48.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 2. un 3.sērija.
22.05 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 48.sērija.
2.25 «Galileo 2».
2.50 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 24.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
9.10 «Pieci draugi». Vācijas ģimenes filma. 2012.g.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 14.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 25.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 75. un 76.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 3.sērija.
17.55 «SašaTaņa 2». Seriāls (ar subt.). 79. un 80.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Vidusskolas mūzikls: Izlaiduma gads». Muzikāla komēdija.
22.40 «Paraugdžeki». ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
0.45 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
1.15 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.50 «Grūtnieces augstpapēdenēs». ASV realitātes šovs. 2011.g.
2.45 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 75. un 76.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 16. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
11.55 «Balss pavēlnieks».*
13.30 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». Sokumentāls seriāls. 1.sērija.
14.20 «Kūku kari».*
15.20 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 1.sērija.
15.55 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Brazīlija – dabas vēsture». Dok.filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Ielas garumā».* Jūrmala. Vaivari (ar subtitriem).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
20.00 «Latviešiem pa pēdām. Brazīlija».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
22.20 «Mana dziesma».*
23.45 «Parīze». Francijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.05 «Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas lielkoncerts».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 18., 19. un 20.sērija.
7.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
12.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.10 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
14.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
16.55 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.45 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
18.40 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
19.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.45 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 2.sērija.
0.25 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*
2.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 24.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).

Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 11.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Aija Andrejeva». Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
11.00 «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls. 1984.g. 6.–8.sērija.
14.30 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 11.–13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 13.sērija. Turpinājums.
18.10 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 18. un 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!?» TV šovs.
22.10 «Lerijs Krauns». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.10 «Duets». ASV komiska drāma. 2000.g.
2.00 «Uta Danella. Pāri ezeram». Vācijas drāma. 1.sērija.
3.30 «Galileo 2».
3.50 «Jauniņā 4». Seriāls. 11.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.10 «Transformeri: Tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
8.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
11.05 «Skorpionu karalis 3: Cīņa par grēku izpirkšanu».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2012.g.
13.15 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 4.sērija.
14.35 «Pieci draugi». Vācijas ģimenes filma. 2012.g.
16.35 «Vidusskolas mūzikls: Izlaiduma gads». Muzikāla komēdija. 2008.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.15 «Doktors Dūlitls 3». ASV komēdija. 2006.g.
23.20 «Mīlestība bez noteikumiem». Romantiska komēdija. 2008.g.
1.35 «Skorpionu karalis 3: Cīņa par grēku izpirkšanu».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2012.g.
3.35 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 17. jūlijs
LTV1
5.05 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
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8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.05 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».* Pārraide no Talsu baptistu draudzes.
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Aculiecinieks».*
13.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.35 «Mana dziesma».*
17.05 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Inga Lindstrēma. Slēptā uguns». Melodrāma (ar subt.). 2013.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Darelu ģimene». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
22.10 «Sensācija». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2006.g.
23.55 «Brazīlija – dabas vēsture». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.55 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
1.55 «XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un
XIV Deju svētki. Deju svētkiem – 60».*
4.25 «100 g kultūras. Personība».* Vokālā grupa «Latvian Voices».
5.04 «Kūku kari».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
11.20 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
12.45 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
13.45 «Kas te? Es te!»*
14.15 «Rozamunde Pilčere. Uzticēties vai iemīlēties?»
Vācijas melodrāma. 2014.g.
16.00 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
16.55 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
17.55 «Leģendārie albumi. «Pink Floyd»». Dokumentāla filma.

18.55 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
19.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 12.sērija.
22.00 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.55 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 12.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 18. un 19.sērija.
11.50 «Mans bērns var!?» TV šovs.
12.45 «Bīsties – atvaļinājums! 2». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
13.40 «Sirds atmiņa». Krievijas melodrāma (ar subt. latv. val). 2014.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Jauno izpildītāju konkurss «SuperMikrofons»». Koncerts.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls.
21.10 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Atkal 16». Vācijas komēdija. 2014.g.
0.10 «Purvāji 4». ASV seriāls. 1.sērija.

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161)
piedāvā darbu automazgātavā

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).
Piedāvājam:
• stabilu un pastāvīgu darbu, ar sociālajām garantijām.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877 vai CV sūtīt pa
e-pastu i.birojs@itsauto.lv.

1.00 «Uta Danella. Pāri ezeram». Vācijas drāma. 2.sērija.
2.30 «Atvadas no Hannas». Vācijas romantiska drāma. 2012.g.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 3.sērija.
6.55 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
13.20 «Bēthovens». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
15.20 «Doktors Dūlitls 3». ASV komēdija. 2006.g.
17.20 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».

Starptautisks eksporta uzņēmums

SIA «TFConstruction»

(reģ.Nr.43603074488)
ar mērķi palielināt ražošanas jaudas šī gada jūnijā
atvēra jaunu koka paneļu māju ražotni Jelgavā.
Aicinām darbā

BŪVGALDNIEKUS(-CES).
Mēs sagaidām no tevis:
• amatam atbilstošu darba pieredzi;
• vismaz vidējo profesionālo izglītību un prasmi lasīt rasējumus;
• augstu atbildības izjūtu, precizitāti un vēlmi apgūt
jaunas prasmes;
• iemaņas darbā ar datoru.
Ko tu iegūsi:
• labu atalgojumu un motivējošu bonusu sistēmu
(sākot no 1300 EUR bruto);
• sociālās garantijas un darbam nepieciešamās apmācības;
• pozitīvu darba vidi un lieliskus kolēģus.
Kas tev jādara:
• sūti savu CV pa e-pastu timber.frame.panel@gmail.com
līdz 20. jūlijam, un mēs ar tevi sazināsimies!

19.10 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
20.10 «X cilvēki». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2000.g.
22.15 «Gladiators». Lielbritānijas un ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
1.30 «Auklītes atriebība». ASV trilleris. 2012.g.
3.15 «Saimnieks meklē sievu 3». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
– daudznozaru uzņēmums ar vairāk
nekā 20 gadu pieredzi, specializējoties šādās darbības jomās: ceļu
būve, inženierkomunikāciju izbūve un remonts, transports,
celtniecība, labiekārtošana, kā arī tūristu izmitināšanas un
ēdināšanas pakalpojumi.
Piedāvātais amats:

TERITORIJU KOPŠANAS, UZTURĒŠANAS
UN APZAĻUMOŠANAS MEISTARS(-E).
Galvenie pienākumi:
• organizēt un kontrolēt:
- sētnieku darbu,
- pļaušanas darbus,
- apzaļumošanas darbus,
- ēku uzkopšanas darbus.
Prasības:
• augstākā izglītība;
• vēlama atbilstoša darba pieredze;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darbs uz nenoteiktu laiku.
CV ar norādi «Teritoriju kopšanas, uzturēšanas un
apzaļumošanas meistars(-e)» lūgums sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv.
P.S. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz
darba interviju.

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma jūlijā:
smilgu pušķi, gobelēni
un objekti dabā.
Dienas grupai nodarbības –
11., 12., 13. vai 18., 19., 20. jūlijā,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakaros.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

Transporta kompānija SIA «Kard»
(reģ.Nr.43603020771)
aicina darbā

KRAVAS AUTOMAŠĪNU
AUTOVADĪTĀJUS(-AS)

kravas pašizgāzējiem «MAN».
Lūgums atsaukties remontspējīgus, godīgus cilvēkus,
bez kaitīgiem ieradumiem. Obligāts 95. kods
un attiecīgas kategorijas tiesības.
Tehniskās iemaņas un darba pieredze ar kravas
pašizgāzējiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

Nepieciešami(-as) autovadītāji(-as)
gan 10 kubu pašizgāzējiem (6x4,6x6),
gan 18 kubu puspiekabēm (vannām).
Darbs gan uz vietas,
gan komandējumos pa visu Latviju.
Lūgums sūtīt CV pa e-pastu ivars@kard.lv
vai zvanīt pa tālruni 29459210.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr. 90000042516) izsludina
konkursu uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu
vadības sektora projektu vadītāja amata vietu (1 vakance):
Galvenie pienākumi:
1. konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas
personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. veikt pašvaldības investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu
īstenošanu;
3. koordinēt pašvaldības institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
4. organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
5. meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projektu ideju finansējuma piesaistes iespējām;
6. savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (tiks
uzskatīta par priekšrocību);
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību;
• spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem, iekļaujoties
noteiktajos termiņos;
• labas organizatoriskās prasmes;
• labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar «MS Office» un biroja tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja amata konkursam» līdz 2016. gada 29. jūlijam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām 63005583, e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
8. jūlijā pulksten 13 – Anitas Ķēķes dzejas grāmatas «Sapņu karuselis»
atvēršanas svētki (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
8. jūlijā pulksten 22.30 – brīvdabas kino «Neķītrais opis» (J.Asara ielā 17).
Ieejas maksa – € 3,50, bērniem līdz skolas vecumam – bez maksas. Lietus vai
stipra vēja gadījumā pasākums nenotiks.
9. jūlijā pulksten 11 – Lielā ratu pastaiga. Reģistrācija – no pulksten 10.30
(pils parka saliņā).
10. jūlijā pulksten 16 – kamermūzikas koncerts. Muzicē – obojiste
Anastasija Hotuļova, pianiste Zane Rubesa un spāņu klarnetiste Rosa Vidal
Romero. Ieeja pasākumā – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
30. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns
«Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 3 – 4 (Uzvaras parkā).
30. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – € 3 (Pasta salā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Muzeja uzdevums ir ne tikai
glabāt, bet arī saglabāt
Šogad sadarbībā ar studentiem muzejs restaurējis
19. gadsimtam raksturīgus priekšmetus, tostarp
petrolejas lampu un karietes lukturi. Interesanti, ka
vēl pērn karietes lukturis par autentisku piemēru iz
mantots Metāla svētkos Jelgavā, kur pasākuma ap
meklētājiem bija jāuzmin priekšmeta pielietojums.
Tas nemaz neesot bijis tik viegli – pirms restaurācijas
lukturi klājis bagātīgs kultūrvēstures slānis.

Radīta izglītojoša vietne
bērniem un jauniešiem
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas
bibliotēkas sadar
bībā ar Jelgavas
novada un Ozol
nieku novada bib
liotēkām izveidoju
šas īpašu interneta
vietni bērniem un
jauniešiem. Tās ap
meklētāji vienuviet
var uzzināt par no
zīmīgām aktuali
tātēm abos novados, kā arī
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
gūstot jaunas zināšanas caur
spēlēm, filmām un interesan
tiem vēstures faktiem. Portāla
dizainu papildina mākslas
studijas «Mansards» audzēk
ņu radītie oriģināldarbi.
Vietnes saturs veidots, ieklausoties
bērnu un jauniešu ieteikumos, jo idejas
autoru mērķis ir raisīt jauniešos interesi
par notiekošo un veicināt lasīt prieku. Sadaļā «Brīvajam brīdim» vietnes apmeklētāji var skatīties filmas, spēlēt spēles,
klausīties pasakas, mācīties valodas un
apgūt dažādas rokdarbu tehnikas. Savukārt tie, kas vēlas izzināt savu pilsētu
un tās vēsturi, aicināti apmeklēt sadaļu
«Ceļojums pagātnē», kurā var iepazīties
ar to, kā izskatījusies Jelgava pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem.
«Ideja par šādas vietnes radīšanu tiek
attīstīta jau vairāku gadu garumā. Mūsuprāt, šāds portāls, kurā apkopoti visi
Jelgavas un Ozolnieku novadā notiekošie

pasākumi bērniem un jauniešiem, bija
nepieciešams,» uzskata Jelgavas pilsētas
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa.
Mājaslapas dizains veidots, sadarbojoties ar mākslas studijas «Mansards»
audzēkņiem un tās vadītāju Raiti Junkeru. «Mums prieks, ka bērnu darbi, kas
rotā mūsu vietni, ir oriģināldarbi – tie
bagātina mājaslapas saturu,» tā L.Zariņa. Mākslas studijas audzēkņiem tika
ļauts brīvi izpausties, veidojot ilustrācijas.
«Parasti mācību uzdevumu laikā es
iejaucos, pamācot, kā labāk ēnot, kādus
krāsu salikumus izvēlēties, taču šoreiz
es audzēkņiem ļāvu brīvu vaļu,» stāsta
R.Junkers. Studijas vadītājs atklāj, ka,
viņaprāt, interesantākie darbi sanākuši
jaunākajiem audzēkņiem, jo viņu iztēlei
vēl nav uzlikti «rāmji». Portālā tika
ievietoti tikai daži no bērnu radītajiem
darbiem, jo tika vērtēta ne tikai to vizuālā
pievilcība, bet arī piemērotība vietnes
saturam.
Vietni var atrast Jelgavas pilsētas
bibliotēkas mājaslapā www.jzb.lv virs
kalendāra, nospiežot ikonu «Bērniem».

 Jana Bahmane

Lai gan vasarā kultūras dzīve
no iekštelpām pārceļas brīv
dabā, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
notiek aktīva rosība, apzinot
muzeja krājuma vērtības un
atdodot tām sākotnējo vei
dolu. «Muzeja uzdevums ir ne
tikai glabāt, bet arī saglabāt,»
saka muzeja galvenais krāju
ma glabātājs Aldis Barševskis,
stāstot, ka šobrīd muzejs uzsā
cis ne tikai mākslas darbu, bet
arī arheoloģisko liecību aktīvu
restaurāciju.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu uzsākta 25 arheoloģijas mantojuma
priekšmetu restaurācija – starp tiem ir
gan priekšmeti no Kokmuižas pirmā
izrakuma, kas veikts Vītiņu pagasta
Kokmuižā, valsts kultūras pieminekļu
– Meža kalna pilskalna un Incēnu pilskalna – aizsardzības teritorijā 1869. gadā,
gan arī eksponāti no muzeja ekspozīcijas
«Aizvēsture un Livonijas periods». Jau
restaurēti un ekspozīcijā atgriezušies
četri Livonijas laika bronzas krustiņi –
piekariņi, taču savu kārtu gaida kaujas
priekšmeti, kas no restaurācijas viedokļa
ir sarežģīti atjaunojami, jo daļa no tiem
uzglabājuši arī organiskas paliekas. «Mēs
vēlamies palielināt restaurēto eksponātu
skaitu ekspozīcijā, lai muzeja apmeklētājiem varētu parādīt kvalitatīvas vēstures
liecības,» tā A.Barševskis. Darbs pie šo
priekšmetu atjaunošanas paredzēts līdz
2017. gada februārim, un darāmā vēl ir
ļoti daudz, jo liela daļa no tiem ir bronzas
priekšmeti, kas apsūbē, un restauratoriem, nekaitējot vēstures artefaktam,
jāspēj atgūt to daļējo spozmi.
Papildus tam, ka muzejs aktīvi strādā
pie kultūrvēstures liecību saglabāšanas,
tas dod iespēju praktizēties arī studentiem
– muzejam izveidojusies cieša sadarbība
ar Rīgas Celtniecības koledžu, kur par

pasniedzēju strādā Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja stājglezniecības restauratore Saiva Kuple. Šogad
sava kvalifikācijas darba ietvaros studenti
restaurējuši trīs 19. gadsimtam raksturīgus priekšmetus – petrolejas lampu,
amatnieku lādi un karietes lukturi. Šīs
vēstures liecības ir interesantas materiālu
daudzveidībā – tajās ir gan metāls, gan
stikls un koks. «Protams, pirms uzsākam
sadarbību ar studentu, mēs izvērtējam,
vai konkrētais darbs būs atbilstošs viņa
zināšanām un prasmēm un vai tas ir reāli
īstenojams studentam noteiktajā termiņā.
Pārsvarā sadarbojamies ar vecāko kursu
studentiem, taču gadās arī interesenti
no pirmajiem kursiem,» stāsta muzeja
galvenais krājuma glabātājs. Interesanti
ir tas, ka viens no restaurētajiem priekšmetiem – karietes lukturis – par autentisku piemēru izmantots Metāla svētkos
Jelgavā, kur pasākuma apmeklētājiem
bija jāizsaka minējumi par priekšmeta pielietojumu. Atminēt nemaz neesot bijis tik
viegli – pirms restaurācijas lukturi klājis
bagātīgs kultūrvēstures slānis. Atjaunotos priekšmetus plānots ievietot muzeja
pastāvīgajā ekspozīcijā. Muzejs labprāt
sadarbojas arī ar amatniekiem, ļaujot
tiem izgatavot oriģināldarbu kopijas, lai
attīstītu savas profesionālās iemaņas, kā
arī iepazītu dažādu gadsimtu raksturīgās
tehnikas un formas.
Joprojām tiek turpināta arī gleznu
restaurācija, kas ir pastāvīgs muzeja uzdevums. Tiek restaurētas gan Ģ.Eliasa, gan
arī citu autoru gleznas, kas glabājas muzeja krājumā. Galvenais krājuma glabātājs
stāsta, ka lieli līdzekļi nepieciešami tieši
gleznu ierāmēšanai, jo rāmis ir nozīmīga
mākslas darba sastāvdaļa. Katrai glezniecības tehnikai ir savi glabāšanas nosacījumi, tādēļ gleznas ir sadalītas grupās
un tām piemēroti atbilstoši uzturēšanas
apstākļi. Izveidota arī jauna telpa arheoloģisko izrakumu glabāšanai. «Daudzas
liecības iegūtas, rekonstruējot Lielo ielu,
Čakstes bulvāri, Palīdzības ielu, kā arī
atradumi iegūti no apbedījumu vietas, kur

šobrīd
atrodas Stacijas parks. Drīz
tiks uzsākti darbi
arī Pils salā, un mūsu krājums noteikti
tiks papildināts,» skaidro A.Barševskis.
Lai apkopotu visus priekšmetus, muzejā
nācās izveidot atsevišķu telpu, un daudzi
no izrakumos atrastajiem priekšmetiem
vēl nav ieguvuši savu pastāvīgu vietu.
Procedūra, kuras rezultātā priekšmets
tiek iekļauts muzeja krājumā, ir gana
ilga. Arheoloģiskās liecības ir nozīmīga
vēstures sastāvdaļa, kas spēj daudz ko
atklāt par pilsētas raksturu, cilvēku dzīves
līmeni un konkrētā laikmeta iezīmēm,
tādēļ to klātbūtne ekspozīcijā ir nozīmīga.
Muzejā tiek restaurētas arī tekstilijas un
kulta priekšmeti, piemēram, šobrīd tiek
restaurēta ikona. Muzeja ekspozīcijā
apskatāmas vairākas ikonas, ko muzejs
saņēmis no robežsardzes un muitas.
Godinot ievērojamā latviešu mākslinieka Ģ.Eliasa, kura vārdā nosaukts Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs, piemiņu,
ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu
uzsākts darbs pie Ģ.Eliasa memoriālo
priekšmetu restaurācijas – tiek atjaunota
Bīdermeijera stila sofa un krēsli. Restaurācija tiek veikta Rīgā, un tās gaitā atklāts,
ka uz sofas zem vairākiem audumu slāņiem saglabājies arī oriģinālais audums,
kas ir liels retums, un tas bija pārsteigums
arī pašiem muzeja darbiniekiem. Kopumā pēc restaurācijas muzeja ekspozīcijā
nonāks trīs Bīdermeijera stila krēsli un
viena sofa. Muzejs no Kultūrkapitāla
fonda saņēmis finansējumu 2000 eiro apmērā, taču pilnvērtīgam darba rezultātam
muzejam no savas puses jāiegulda gandrīz
tikpat liels finansējums.
A.Barševskis stāsta, ka pēdējā laikā
muzejs pievērsies tieši koka, metāla,
bronzas un arheoloģisko liecību restaurācijai. «Darbs nav viegls, jo nepārtraukti
jānosaka prioritātes – mēs nevaram uzreiz
atjaunot visu, taču ar katru gadu mūsu
ekspozīcija tiek papildināta ar atjaunotiem
eksponātiem.»

Ekskursijā aicina izzināt Jelgavas muzikālo mantojumu
 Jana Bahmane

Gida stāstījumā varēs uzzināt, kāda
mūzika skanējusi grāfa Medema villā
Jelgava ir muzikālām tradīcijām bagāta pilsēta – vieta, kurā
un kas šodien skan Vecpilsētas ielā, bet
notikuši vienīgie Latvijas Dziesmu svētki ārpus Rīgas, šeit dar
ekskursijas noslēgumā tiks apmeklēta
bu sākusi pirmā Tautas konservatorija Latvijā, Jelgavā izveido
Svētā Simeona un Svētās Annas pareizjusies paaudzēs iemīļotā latviešu grupa «Prāta vētra». Šie ir
ticīgo katedrāle. Tās apmeklējuma laikā
tikai daži no faktiem, kas Jelgavu padara bagātu, tieši tādēļ
sievietes aicinātas uzlikt galvassegu.
svētdien, 10. jūlijā, pulksten 13 Jelgavas reģionālais Tūrisma
Ekskursija 10. jūlijā sāksies pulksten
centrs aicina doties tematiskā ekskursijā kājām «Muzikālā
13 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības bazJelgava». Tās laikā dalībnieki varēs atklāt dažādus ar mūziku
nīcas torņa Akadēmijas ielā 1. Plānotais
saistītus faktus par Jelgavu un apmeklēt vietas, kas saistītas
ekskursijas ilgums – divas stundas.
ar nozīmīgiem muzikāliem notikumiem un personām.
Pieteikt dalību var Jelgavas reģionālajā
Tūrisma centrā, pa tālruni 63005447 vai
Ekskursijas gaitā dalībnieki apmeklēs radošo dzīves ceļu, savukārt Uzvaras e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
dziedātājas Noras Bumbieres piemiņas parkā atklās, kam par godu uzstādīts maksa pieaugušajiem – 1 eiro; skolēniem
zīmi un iepazīs estrādes mākslinieces piemiņas akmens «Dziesmu vainags». un bērniem – bez maksas.

